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ABSTRAK 

 

Hadiansyah, April. 2019. Upaya Guru PAI Mengatasi Kesulitan Belajar 

Membaca Al-Qur’an (Studi Kasus di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo). 

Skripsi. Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguran Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. 

Ju’subaidi, M.Ag 

 

KATA KUNCI : GURU, KESULITAN BELAJAR  

Dalam proses pembelajaran di sekolah baik guru maupun siswa pasti 

mengharapkan agar mencapai hasil yang sebaik-baiknya. Guru mengharapkan 

agar siswa berhasil dalam belajarnya, dan siswa mengharapkan guru dapat 

mengajar dengan baik, sehingga mereka memperoleh hasil belajar yang 

memuaskan.  Dalam kenyataan harapan itu tidak selalu terwujud, masih banyak 

siswa yang tidak memperoleh hasil yang memuaskan. Kesulitan dalam belajar 

siswa merupakan suatu gejala yang selalu dihadapi oleh guru, karena guru 

bertanggung jawab untuk mengatasinya. Di dalam pembelajaran masih terdapat 

keluhan dari guru pendidikan agama islam bahwa beberapa siswa belum bisa 

membaca Al-Qur’an dan dari hasil penelitian adapun faktor kesulitan belajar 

membaca Al-Qur’an yang dialami siswa yaitu kurangnya murojaah, kurangnya 

latihan dan bimbingan orang tua saat di rumah.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) Mendeskripsikan  kesulitan 

belajar membaca Al-Qur’an yang dialami siswa di SMA Muahmmadiyah 1 

Ponorogo, (2) Upaya apa yang dilakukan guru PAI di SMA Muhammadiyah 1 

Ponorogo mengatasi kesulitan belajar membaca Al-Qur’an. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mengambil objek di 

SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo Teknik analisis menggunakan reduction, 

display, dan conclution. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, 

wawancara dan dokumentasi. 

Hasil penelitian ini adalah: 1) Kesulitan belajar membaca Al-Qur’an 

yang dialami siswa di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo yaitu kelancaran dalam 

membaca Al-qur’an, memahami perubahan bentuk huruf hijaiyah yang 

bersambung, menerapkan hukum bacaan tajwid tentang mad tobi’i. 2) Upaya yang 

dilakukan guru PAI dalam mengatasi kesulitan membaca Al-Qur’an yaitu dengan 

pembiasaan, pendekatan dan mengadakan pelatihan dalam membaca Al-Qur’an 

dengan beberapa tahapan yang dimulai dari pengenalan terhadap huruf, pelatihan 

penulisan huruf, pengenalan tanda baca dan bimbingan dalam membaca maupun 

memahami hukum bacaan mad tabi’i. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Proses belajar mengajar merupakan kegiatan untuk membentuk  

perubahan tingkah laku dalam diri siswa di dalam mencapai tujuan  Pendidikan 

Agama Islam. Menurut Abu Ahmad dan Widodo Supriyono,  siswa yang telah 

belajar Pendidikan Agama Islam memiliki ciri-ciri yaitu  perubahan tingkah 

laku sebagai berikut: Perubahan yang terjadi secara sadar, perubahan dalam 

belajar bersifat fungsional, perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif, 

perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara, perubahan dalam belajar 

bertujuan dan terarah serta perubahan yang mencakup seluruh aspek tingkah 

laku.
1
 

Dengan demikian, belajar adalah proses perubahan di dalam diri  

manusia, apabila setelah belajar tidak terjadi perubahan dalam diri manusia, 

maka tidaklah dapat dikatakan bahwa padanya telah berlangsung proses  

belajar.  Tentu saja setiap siswa menginginkan agar perubahan yang terjadi 

dalam dirinya adalah perubahan yang berencana dan bertujuan. Maka siswa 

belajar  dengan suatu tujuan yang lebih dulu  ditetapkan. 

Tujuan Pendidikan Agama Islam adalah agar siswa memahami, 

menghayati, meyakini, dan mengamalkan ajaran Islam sehingga menjadi  

                                                 
1
 Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, Psikologi Belajar (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 

129. 
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manusia yang beriman, bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia dan 

beramal sholeh.
2
 Dari hasil proses Pendidikan Agama Islam itu diharapkan 

siswa  mampu mengamalkan dalam kehidupan pribadinya, sehingga menjadi  

manusia yang dapat menjadi anggota masyarakat yang sanggup mandiri, 

berjuang untuk kepentingan Negara dan agama serta mengabdi pada Allah 

SWT dan mencapai kebahagian dunia akhirat. 

Dalam proses kegiatan belajar mengajar sering dijumpai berbagai 

permasalahan yang menjadi kendala belajar yang disebabkan adanya 

keanekaragaman kemampuan dan karakteristik gaya belajar sehingga tingkat 

penguasaan belajar berbeda antara siswa satu dengan yang lainnya. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Ischak SW dan Warji R, sebagai berikut: bahwa dalam 

proses belajar mengajar, guru dihadapkan pada kenyataan bahwa terdapat 

keanekaragaman individu siswa. Dengan keanekaragaman tersebut maka 

penguasaan hasil belajar beranekaragam juga.
3
 

Menurut Cece Wijaya, salah satu faktor kesulitan belajar siswa adalah 

disebabkan lemahnya kemampuan siswa dalam menguasai pengetahuan, 

ketrampilan dasar tertentu pada sebagian materi pelajaran yang harus dikuasai 

sebelumnya.
4
 Siswa golongan ini pada umumnya mempunyai tingkat 

kecerdasan dibawah rat-rata. Akibatnya siswa yang tergolong mengalami 

kesulitan belajar ini sering ketinggalan dalam belajar. Kesulitan belajar adalah 

                                                 
 

2
 Muhaimin, Paradigma Pendidikan Agama Islam (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), 

78. 

 3 Ischak SW dan Warji R, Program Remedial dalam Proses Belajar Mengajar 

(Yogyakarta: Liberty, 1998), 34. 

 
4
 Cece Wijaya, Pendidikan Remedial Sarana Pembangunan Mutu Sumber Daya Manusia 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1996), 4. 
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suatu keadaan dimana siswa/peserta didik tidak dapat belajar sebagaimana 

mestinya. 

Pada umumnya kesulitan belajar merupakan suatu kondisi tertentu 

yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan terutama dalam kegiatan 

mencapai tujuan. Penyebab terjadinya kesulitan belajar dikarenakan adanya 

beberapa faktor, baik faktor yang berasal dari diri siswa (Intern, misalnya 

kemampuan siswa, minat belajar siswa khususnya pada pelajaran Pendidikan 

Agama Islam, dan kesehatan) maupun faktor yang berasal dari luar diri siswa 

(ekstern, misalnya lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan lain-lain). 

Pada dasarnya kesulitan belajar siswa merupakan suatu gejala yang 

nampak dalam berbagai manifestasi tingkah laku siswa, baik secara langsung 

maupun tidak langsung sesuai dengan tingkat kesulitan belajar siswa. 

Seringkali siswa menunjukkan prestasi belajar yang relative rendah, 

menunjukkan sikap yang kurang wajar dan sulit mengikuti kegiatan belajar 

mengajar dalam bidang studi tertentu sebagaimana lazimnya dalam dunia 

pendidikan bahwa proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru dengan 

siswa adalah berupaya untuk mencapai tujuan pengajaran. Pengajaran adalah 

sebagai keterampilan proses, maksudnya sebagai salah satu usaha untuk 

membantu siswa belajar bagaimana mereka memepelajari sesuatu. Pengajaran 

juga merupakan cara atau alat yang paling efektif dan efisien dalam mencapai 

tujuan Pendidikan Agama Islam. 

Untuk pencapaian hasil belajar yang ideal, kemampuan para guru 

sebagai seorang pendidik dalam membimbing belajar siswanya amat dituntut. 
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Jika guru dalam keadaan siap dan memiliki profesiensi(berkemampuan tinggi) 

dalam menunaikan kewajibannya, maka tujuan pengajaran atau pendidikan 

dapat tercapai secara efektif dan efisien. Tujuan pendidikan merupakan hal 

yang dominan dalam pendidikan seperti yang diungkapkan Breiter bahwa 

pendidikan adalah persoalan tujuan dan fokus. “Mendidik anak berarti 

bertindak dengan tujuan agar mempengaruhi perkembangan anak sebagai 

seseorang secara utuh.
5
 

Guru sebagai seorang pendidik, pembimbing sekaligus perancang 

pengajaran dituntut memiliki kemampuan untuk merencanakan (merancang) 

kegiatan belajar mengajar secara efektif dan efisien.
6
 

Akan tetapi masih terdapat keluhan dari guru pendidikan agama islam 

bahwa beberapa siswa belum bisa membaca Al-Qur’an. Pada hakikatnya 

pembelajaran Al-Qur’an di SMA merupakan lanjutan dari SD dan SMP 

idealnya siswa SMA sudah bisa membaca Al-Qur’an, namun masih terdapat 

beberapa siswa yang masih belum bisa membaca Al-Qur’an seperti yang 

terjadi di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo. 

Kegiatan dalam proses belajar mengajar membaca Al-Qur’an bagi 

sebagian siswa merupakan suatu pelajaran yang sulit dan membutuhkan waktu 

yang lama. Sehingga tidak sedikit dari mereka yang belum lancar dalam 

membaca maupun memahami hukum-hukum bacaan Al-Qur’an sesuai dengan 

kaidah bacaannya. 

                                                 
 

5
 Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi 

(Bandung: PT Remaja Rosdakaraya, 2004), 136. 

 
6
 Supriyono, Psikologi Belajar, 115. 
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Membaca Al-Qur’an merupakan pekerjaan yang utama, yang 

mempunyai berbagai keistimewaan dan kelebihan dibandingkan dengan 

membaca bacaan yang lain. Sesuai dengan arti Al-Qur’an secara etimologi 

adalah bacaan karena Al-Qur’an diturunkan memang untuk dibaca.
7
 

Akan tetapi masih terdapat sebagian siswa yang masih kesulitan 

dalam membaca maupun memahami ayat-ayat Al-Qur’an sehingga kesulitan 

tersebut dapat menyebabkan siswa merasa bosan jenuh dan tidak tertarik dalam 

membacanya scara rutin.  

Ketidak mampuan siswa dalam membaca Al-Qur’an dapat disebabkan 

dari berbagai macam faktor. Beberapa faktor dimaksud antara lain faktor 

pendidikan agama dalam keluarga kurang optimal khususnya pada pendidikan 

dalam membaca Al-Qur’an, kurangnya perhatian orang tua dalam 

membimbing maupun melatih dalam membaca Al-Qur’an pada saat di rumah 

dan kurangnya membaca berulang-ulang atau murojaah pada siswa. 

Siswa berasal dari latar belakang pendidikan keluarga yang berbeda-

beda. Jika anak hidup dalam keluaraga yang mendukung maka orang tua akan 

membiasakan anaknya dari kecil untuk mengaji. Berbeda dengan anak yang 

yang hidup dalam lingkungan keluarga yang tidak mendukung orang tua tidak 

mengajarinya atau menyuruhnya mengaji. Mereka hanya membiarkan anaknya 

yang penting anak tersebut tidak nakal. 

Pemahaman materi tentang Al-Qur’an antara siswa satu dengan siswa 

yang lain berbeda, masing-masing siswa memiliki kemampuan yang tidak 

                                                 
 

7
 Khon Majid Abdul, Praktikum Qiro’at ( Jakarta: Sinar Grafika Offset 2013), 55. 
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sama. Terdapat siswa yang mudah dalam membaca menghafal dan memahami 

huruf hijaiyah. Namun ada juga siswa yang kesulitan dalam membaca maupun 

memahami huruf hijaiyah. Siswa terkadang masih kesulitan dalam memahami 

perubahan-perubahan bentuk huruf hijaiyah yang bersambung. Siswa yang 

sudah bisa membaca Al-Qur’an pun akan tertatih-taih dalam membaca apa bila 

tidak membacanya secara rutin. 

Dalam kegiatan belajar membaca Al-Qur’an tidak selalu lancar seperti 

yang diharapkan. Terkadang siswa mengalami kesulitan atau hambatan. 

Kesulitan yang dialami siswa dalam membaca Al-Qur’an misalnya siswa 

masih terbata-bata dalam membaca atau dapat dikatakan belum lancar. Siswa 

belum mampu memperaktikan bacaan mad dengan benar misalnya pada mad 

tobi’i.  

Seseorang siswa diduga mengalami kesulitan belajar kalau yang 

bersangkutan tidak bisa mencapai taraf kualifikasi hasil belajar tertentu 

berdasarkan ukuran kriteria keberhasilan yang telah ditentukan. Dalam hasil 

belajar, sudah tentu mencakup aspek-aspek substansial-material, fungsional-

structural, dan behavioral atau yang mencakup segi-segi kognitif, afektif, dan 

psikomotor.
8
 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan di 

SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo, terdapat beberapa kesulitan yang dialami 

siswa dalam belajar membaca Al-Qur’an yaitu, (1) kelancaran dalam membaca 

                                                 
 

8
 Abin Syamsuddin Makmun, Psikologi Kependidikan (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2007),  308. 
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Al-Qur’an, (2) memahami bentuk huruf hijaiyah bersambung, (3) menerapkan 

hukum bacaan tajwid tentang mad tabi’i.
9
 

Dalam upaya mengatasi kesulitan belajar membaca Al-Qur’an di 

SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo. Guru PAI di sekolah tersebut memiliki  

beberapa upaya seperti menambah jam pembelajaran untuk belajar membaca 

AL-Qur’an. Selain itu, adanya bimbingan dan pelatihan yang diberikan kepada 

siswa dengan beberapa tahan yang disesuaikan atau dikelompokan sesuai 

dengan bentuk kesulitan yang dialami siswa yaitu dalam kegaiatan tersebut 

meliputi pelatihan dalam penulisan, pelatihan mengenal huruf, pelatihan dalam 

membaca dan menganal tanda baca yang sesuai dengan kaidahnya. 

Meskipun terdapat kendala dalam pembelajaran namun sekolah 

tersebut berhasil meraih predikat Excellent School, SMA Muhammdiyah 1 

Ponorogo juga mengembangkan berbagai kegiatan keagamaan seperti sholat 

dhuha, sholat wajib berjamaah, sholat lail setiap malam jum’at, gerakan ifak 

dan kajian islam. Selain itu SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo memiliki 

lingkungan sekolah yang bersih, hijau, sehat, indah, dan menjamin keselamatan 

siswa, letak sekolah tersebut sangat strategis berada di tengah pusat kota 

Ponorogo. 

Dari hasil data primer kondisi umum SMA Muhammadiyah 1 

Ponorogo, dari aspek kebersihan lingkungan, kondisi guru dari aspek 

kualifikasi dan kompetensi, sarana prasarana, serta visi misi dan kegiatan yang 

menunjang tercapainya visi, misinya maka peneliti memilih untuk diteliti 

                                                 
 

9
  Lihat transkip wawancara nomor : 03/W/16-V/2019 
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“Upaya Guru PAI Mengatasi Kesulitan Belajar Membaca Al-Qur’an  

(Studi Kasus di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo)” 

B. Fokus Penelitian 

Adapun fokus masalah dalam penelitian ini adalah: Upaya Guru PAI 

Mengatasi Kesulitan Belajar Membaca Al-Qur’an (Studi Kasus di SMA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo) 

C. Rumusan Masalah 

1. Apa saja kesulitan belajar membaca Al-Qur’an yang dialami siswa di SMA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo? 

2. Bagaimana upaya guru PAI untuk mengatasi kesulitan belajar membaca 

Al-Qur’an di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo? 

D. Tujuan Penelitian 

Untuk mengidentifikasi kesulitan yang dialami siswa dalam belajar 

membaca Al-Qur’an dan upaya yang dilakukan guru pendidikan agama islam 

mengatasi kesulitan belajar membaca Al-Qur’an yang dialami siswa di SMA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo. 

E. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan masalah dan tujuan di atas, penelitian ini diharapkan 

mempunyai manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, antara lain 

sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

 Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pengetahuan untuk mengetahui kesulitan belajar yang 
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dialami siswa di SMA Muhammdiyah 1 Ponorogo dan memberikan 

sumbangan pengetahuan untuk  mengatasi kesulitan belajar siswa selain 

itu sebagai acuan penelitian pada masa berikutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi lembaga pendidikan sebagai pengembangan pengetahuan dan untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran PAI. 

b. Bagi peneliti, penelitia ini merupakan pengalaman yang berharga untuk 

memperdalam pengetahuan, pemikiran, dan memperluas wawasan serta 

memperdalam khazanah keilmuan yang dimiliki peneliti khususnya 

dalam bidang keagamaan. 

c. Sebagai sumbangan pemikiran bagi para guru khususnya guru PAI dalam 

mengoptimalkan pembelajaran PAI yang efektif. 

F. Ruang Lingkup Penelitian 

Untuk menghindari kesimpang siuran dan perluasan masalah dalam 

pembahasan skripsi ini sekaligus untuk mempermudah pemahaman, maka 

perlu diberikan batasan-batasan yang dikemukakan sebagai berikut: 

1. Kesulitan belajar membaca Al-Qur’an yang dialami oleh siswa di SMA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo? 

2. Upaya guru PAI mengatasi kesulitan belajar membaca Al-Qur’an di SMA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo? 
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G. Sistematika Pembahasan 

  Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bab dan 

masing-masing saling berkaitan erat yang merupakan kesatuan yang utuh, 

yaitu:  

Bab Pertama : Pendahuluan, dalam pendahuluan ini dikemukakan latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

kajian teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab Kedua  : Bagian ini merupakan kajian teori dan telaah hasil penelitian 

terdahulu, tentang pengertian belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi 

belajar, peran guru dalam proses belajar, pengertian kesulitan belajar, konsep 

membaca Al-Qur’an, faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar, 

upaya mengatasi kesulitan belajar. 

Bab Ketiga  : Bagian ini merupakan bab metologi penelitian yang berisikan 

tentang: pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, 

sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan 

keabsahan, data, dan tahap-tahap penelitian. 

Bab Keempat : Bagian ini merupakan bab deskripsi data yang berisikan 

tentang: data umum dan data khusus, data umum yang berisi tentang sejarah 

singkat berdirinya SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo, letak geografis SMA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo, visi misi dan tujan, struktur organisasi, keadaan 

guru, keadaan siswa, dan sarana prasaran SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo. 

Data khusus yang berisikan tentang kesulitan belajar membaca Al-Qur’an yang 
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dialami siswa serta upaya guru PAI dalam mengatsi kesulitan belajar membaca 

Al-Qur’an pada siswa. 

Bab Kelima : Pada bagian bab ini merupakan pembahasan hasil penelitian 

yang telah dilaksanakan dilapangan meliputi: Upaya guru PAI mengatasi 

kesulitan belajar membaca Al-Qur’an di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo. 

Bab Keenam : Merupakan penutup. Bab ini berfungsi mempermudah para 

pembaca dalam mengambil initasi dari skripsi ini berisikan kesimpulan dan 

saran.
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN KAJIAN TEORI 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

1. Skripsi Maghfuroh Tahun 2016 yang berjudul “Layanan Bimbingan 

Belajar bagi Peserta Didik Berkesulitan Belajar di MI 

Muhammadiyah Kasihan I Kecamatan Tegalombo Kabupaten 

Pacitan” dengan simpulan sebagai berikut: 

  Upaya yang dapat dilakukan guru untuk mengatasi 

kesulitan belajar siswa diantaranya adalah dilakukan pengumpulan data 

kesulitan belajar dengan cara observasi kelas, wawancara orang tua, 

wawancara peserta didik, dan dari hasil belajar peserta didik. Dan 

diberikan treatment antara lain layanan konseling individu, layanan 

bimbingan belajar individual, layanan bimbingan belajar kelompok, 

remedial untuk mata pelajaran tertentu yang belum dicapai peserta 

didik, bimbingan membaca dengan teknik mengeja, bimbingan 

pengembangan sikap dan cara belajar yang baik, peningkatan motivasi 

belajar, serta bimbingan orang tua di rumah. Secara keseluruhan 

penanganan kesulitan belajar di MI Muhammadiyah Kasihan I antara 

lain dilakukan dengan pengumpulan data, pengolahan data, diagnosis, 

prognosis, treatment, dan evaluasi. 

2. Skripsi Zulfa Maghfirotul Habsari Tahun yang berjudul ”Upaya Guru 

dalam Mengatasi Kesulitan Membaca Pada Siswa/Siswi Kelas 1 di 
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Ma’arif Cekok Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015” dengan 

simpulan sebagai berikut: 

  Upaya yang dapat dilakukan guru dalam mengatasi 

kesulitan belajar membaca anak adalah memberikan program khusus 

kepada siswa yang mengalami kelambatan membaca. Adapun program 

khusus tersebut adalah dengan memberikan jam-jam khusus ke setiap 

siswa yang mengalami kesulitan membaca untuk belajar membaca. 

Selain itu upaya lain yang dilakukan untuk mengatasi anak yang 

mengalami kesulitan belajar membaca adalah dengan cara mengajarkan 

anak membaca dengan menggunakan kartu-kartu huruf, buku-buku 

praktis membaca dan buku-buku yang ada di perpustakaan. Upaya 

tersebut dilakukan guru bertujuan bahwa siswa yang mengalami 

kesulitan belajar membaca tidak tertinggal jauh dengan eman-temannya 

yang sudah lancar dalam membaca. 

3. Skripsi Fitriatul Khoiroh Tahun 2018 yang berjudul ”Upaya Guru 

dalam Menghadapi Kesulitan Membaca Permuaan Pada Siswa 

Kelas 1 MI Ma’arif Patihan Wetan Babadan Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2017/2018” dengan simpulan sebagai berikut: 

  Upaya yang dapat dilakukan guru dalam mengatasi 

kesulitan belajar membaca permulaan yaitu sebagai berikut: 

a. Guru memberikan jam tambahan atau jam khusus kepada siswa yang 

mengalami kesulitan belajar membaca permulaan. Misalnya, pada 

jam istirahat dan jam pulang sekolah. 
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b. Guru menggunakan metode suku kata untuk memudahkan siswa 

dalam belajar membaca. 

c. Guru bekerja sama dengan orang tua siswa agar mengajari anaknya 

untuk rajin belajar. 

  Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah 

dilihat dari segi objek yang dijadikan penelitian. Dalam penelitian 

terdahulu objek yang dijadikan penelitian adalah MI adapun dalam 

penelitan ini objek yang dijadikan penelitian adalah SMA. Selain itu, 

dalam penelitian ini meneliti peran guru dalam bidang studi tertentu. 

  Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu 

sama-sama meneliti tentang peran atau upaya yang dilakukan guru 

dalam mengatasi kesulitan belajar. 

B. Kajian Teori 

1. Pengertian Belajar 

  Belajar adalah proses perubahan di dalam diri manusia baik dalam 

pikiran maupun perilaku. Apabila setelah belajar tidak terjadi perubahan 

dalam diri manusia, maka tidak dapat dikatakan bahwa padanya telah 

berlangsung proses belajar.
10

  Belajar adalah kegiatan-kegiatan fisik atau 

badaniah.  Hasil yang dicapai adalah berupa perubahan-perubahan dalam 

fisik itu, misalnya: dapat berlari, mengendarai mobil dan sebagainya. 

Belajar juga merupakan proses perubahan tingkah laku individu melalui 

                                                 
 

10
 Abu Ahmadi, Psikologi Sosial (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999), 280. 
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interaksi dengan lingkungannya.
11

 Belajar juga dikatakan suatu proses 

yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh perubahan prilaku baru 

secara keseluruhan, sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri 

dalam berinteraksi dengan lingkungannya.
12

 

Menurut ahli Ernest R. Hilgard belajar memiliki pengertian 

sebagai proses dari perbuatan yang telah dilakukan dengan sengaja atau 

dilakukan dengan keadan sadar. Kemudian menimbulkan adanya 

perubahan dan menyebabkan keadaan yang berbeda dari sebelumnya. 

Seseorang yang belajar kelakuannya akan berubah dari pada sebelum itu. 

Jadi belajar tidak hanya mengenai bidang intelektual, akan tetapi mengenai 

seluruh pribadi anak. Belajar juga merupakan perubahan tingkah laku, 

seseorang telah dianggap belajar jika ia telah menunjukan perubahan 

tingkah laku.
13

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa belajar adalah  kegiatan yang 

dilakukan individu secara sadar berupa fisik atau badaniyah yang 

menghasilkan perubahan dari sebelumnya baik perubahan pikiran maupun 

tingkah laku. Dari hasil pengamatan yang dilakukan peneliti. Siswa di 

SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo telah mencerminkan hasil dari proses 

belajar. Dilihat dari kebiasan dan budaya yang tumbuh dalam diri siswa 

saat di sekolah, siswa terbiasa mengucapkan salam dan menjaga 

kebersihan lingkungan sekolah serta mematuhi berbagai peraturan atau tata 

tertib yang berlaku di sekolah. 

                                                 
 

11
 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar (Jakarta: PT Bumi Aksara,2006), 28.  

 
12

 Mahmud, Psikologi Pendidikan (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010),  61. 

 
13

 Asri Budiningsih, Belajar dan Pembelajaran (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005),30.  
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2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belajar 

  Belajar adalah suatu proses yang menimbulkan terjadinya suatu 

perubahan atau pembahruan dalam tingkah laku dan atau kecakapan. 

Sampai dimanakah perubahan itu dapat tercapai atau dengan kata lain, 

berhasil baik atau tidaknya belajar itu tergantung kepada bermacam-

macam faktor. Dalam hal ini, seorang guru yang kompeten dan profesional 

diharapkan mampu mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan munculnya 

kelompok siswa yang menunjukan geja kegagalan dengan berusaha 

mengetahui dan mengatasi faktor yang menghambat proses belajar 

mereka.
14

 Adapun faktor-faktor itu dapat kita bedakan menjadi dua 

golongan:
15

 

a. Faktor yang ada pada diri organisme itu sendiri yang kita sebut faktor 

individual yaitu faktor yang berasal dari dalam diri pembelajar yang 

meliputi faktor fisiologis atau jasmani dan psikologis seperti minat dan 

motivasi. 

b. Faktor yang ada di luar individu yang kita sebut faktor sosial. Yang 

termasuk kedalam faktor individual antara lain: faktor 

kematangan/pertumbuhan, kecerdasan, latihan, motivasi, dan faktor 

pribadi. Sedangkan yang termasuk faktor sosial antara lain faktor 

keluarga/keadaan rumah tangga, guru dan cara mengajarnya, alat-alat 

yang dipergunakan dalam belajar mengajar, lingkungan dan kesempatan 

yang tersedia, dan motivasi sosial. 

                                                 
 

14
 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2008),  132. 

 
15

 Nyayu Khodijah, Psikologi Pendidikan ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 58.  
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 Adapun faktor-faktor tersebut jika diuraikan secara singkat 

diantaranya
16

 

a. Kematangan pertumbuhan. 

 Kita tidak dapat melatih anak yang baru berumur 6 bulan untuk 

belajar berjalan. Andaipun kita paksa, tetap anak itu tidak akan 

dapat/sanggup melakukannya, karena untuk dapat berjalan anak 

memerlukan kematangan potensi-potensi jasmaniah maupun rohaniyah. 

Kematang memberikan fungsi otak menjadi berkembang, dengan 

berkembangnya fungsi otak dan sistem saraf hal ini akan menumbuhkan 

kapasitas mental seseorang dan mempengaruhi hal belajar seseorang 

itu. 

 Demikian pula, kita tidak dapat mengajar ilmu pasti kepada anak 

kelas tiga sekolah dasar, atau mengajar ilmu filsafat kepada anak-anak 

yang baru duduk di bangku sekolah menengah pertama. Semua itu 

disebabkan pertumbuhan mentalnya belum matang untuk menerima 

pelajaran itu. Mengajarkan sesuatu baru dapat berhasil jika tarap 

pertumbuhan pribadi telah memungkinkannya; potensi-potensi jasmani 

atau rohaninya telah matang untuk untuk itu. 

b. Kecerdasan/ Intelegensi. 

 Disamping kematangan dapat tidaknya seseorang mempelajari 

sesuatu dengan hasil baik ditentukan/dipengaruhi pula oleh taraf 

kecerdasan. Meskipun anak yang berumur 14 tahun keatas pada 

                                                 
 

16
 Wasty Soemanto, Psikologi Pendidikan (Jakarta: PT Rineka Cipta 2006), 119.   



 

 

44 

 

umumnya telah matang untuk belajar ilmu pasti, tetapi tidak semua 

anak-anak tersebut pandai dalam ilmu pasti. Demikian pula halnya 

dalam mempelajari mata pelajaran dan kecakapan-kecakapan lainya. 

Jelas kiranya bahwa dalam belajar kecuali kematangan, inteligensi pun  

turut memegang peran. 

c. Latihan dan ulangan. 

 Karena terlatih, karena sering kali mengulangi sesuatu, maka 

kecakapan dan pengetahuan yang dimilikinya dapat menjadi makin 

dikuasai dan makin mendalam. Sebaliknya, tanpa latihan pengalaman-

pengalaman yang telah dimilikinya dapat menjadi hilang atau 

berkurang. Karena latihan, karena sering kali mengalami sesuatu, 

seseorang dapat timbul minatnya kepada sesuatu itu.  Makin besar 

minat makin besar pula perhatiannya sehingga memperbesar hasratnya 

untuk mempelajarinya. 

d. Motivasi. 

 Motif merupakan pendorong bagi suatu organisme untuk 

melakukan sesuatu, motif intrinsik dapat mendorong seseorang 

sehingga seseorang tersebut dapat menjadi spesialis  dalam bidang ilmu 

pengetahuan tertentu. Tak mungkin seseorang mau berusaha 

mempelajari sesuatu dengan sebaik-baiknya, jika ia tidak mengetahui 

betapa penting dan faedahnya hasil  yang akan di capai dari belajarnya 

itu bagi dirinya. 
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e. Sifat-sifat pribadi seseorang. 

 Faktor pribadi seseorang turut pula memegang dalam belajar. Tiap-

tiap orang mempunyai sifat-sifat kepribadianya masing-masing yang 

berbeda antara seseorang dengan yang lain. Sifat-sifat kepribadian yang 

ada pada seseorang itu sedikit banyaknya turut pula mempengaruhi 

sampai dimanakah hasil belajarnya dapat dicapai. Termasuk kedalam 

sifat-sifat kepribadian ini ialah faktor fisik kesehatan dan kondisi badan. 

f. Keadaan keluarga. 

 Ada keluarga yang miskin ada pula keluarga yang kaya, ada pula 

keluarga yang selalu diliputi suasana damai, tentram dan damai. Tetapi 

adapula yang sebaliknya. Suasana dan keadaan keluarga yang 

bermacam-macam itu mau tidak mau turut menentkan bagaimana dan 

sampai dimana belajar dialami dan dicapai oleh anak-anak. Termasuk 

dalam keluarga ini, ada tidaknya atau tersedia tidaknya fasilitas-fasilitas 

yang diperlukan dalam belajar turut memegang peran penting pula. 

g. Guru dan cara mengajar. 

 Faktor guru dan cara mengajarnya merupakan faktor yang penting 

pula, bagaimana sikap dan kepribadian guru, tinggi rendahnya 

pengetahuan yang dimiliki guru, dan bagaimana cara guru itu 

mengajarkan pengetahuan itu kepada anak-anak didiknya, turut 

menentukan bagaimana hasil belajar yang dapat dicapai anak. 
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h. Alat-alat pelajaran. 

 Faktor guru dan cara mengajarnya, tidak dapat kita lepaskan dari 

ada tidaknya alat-alat pelajaran yang tersedia di sekolah. Sekolah yang 

cukup memiliki alat-alat dan perlengkapan yang diperlukan untuk 

belajar ditambah dengan cara mengajar yang baik dan guru-gurunya, 

kecakapan guru dalam menggunakan alat-alat itu, akan mempermudah 

dan mempercepat belajar anak-anak. 

i. Motivasi sosial. 

 Karena belajar itu adalah suatu proses yang timbul dari dalam, 

maka faktor motivasi memegang peran pula. Jika guru atau orang tua 

dapat memberikan motivasi yang baik pada anak-anak timbullah dalam 

diri anak itu dorongan dan hasrat untuk belajar lebih baik. Motivasi 

sosial dapat pula timbul pada anak dari orang-orang lain di sekitarnya, 

seperti dari orang-orang tetangga, sanak saudara yang berdekatan 

dengan anak-anak itu, dan dari teman-teman sepermainan dan 

sekolahnya. Pada umumnya motivasi semacam ini diterima anak tidak 

dengan sengaja, dan mungkin pula tidak dengan sadar. 

j. Lingkungan dan kesempatan.  

 Seorang anak dari keluarga yang baik, memiliki intelegensi yang 

baik, bersekolah disuatu sekolah yang keadaan guru-gurunya dan alat-

alatnya baik belum tentu pula dapat belajar dengan baik. Masih ada 

faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajarnya. Umpamanya karena 

jarak anatara rumah dan sekolah itu terlalu jauh, memerlukan kendaraan 
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yang cukup lama sehingga melelahkan. Banyak pula anak-anak yang 

tidak dapat belajar dengan hasil baik dan tidak dapat mempertinggi 

belajarnya, akibat tidak adanya kesempatan yang disebabkan oleh 

sibuknya pekerjaan setiap hari, pengaruh lingkungan yang buruk dan 

negatif serta faktor-faktor lain terjadi di luar kemampuannya.
17

 

3. Peran Guru Dalam Proses Belajar 

  Secara bahasa pendidik atau guru adalah educator walaupun dalam 

penggunaan bahasa sehari-hari lebih dikenal dengan istilah teacher sebagai 

orang yang melakukan transfer of knowledge sekaliiigggus transfer of 

value. Dan dapat pula disebutkan bahwa guru adalah sebuah profesi yang 

membutuhkan keahlian. Keahlian guru tersebut diperoleh melalui jalur 

tertentu seperti sekolah atau perguruan tinggi. Guru memiliki kedudukan 

yang sangat strategis dalam pendidikan dan bahkan keberhasilan ataupun 

kegagalan pendidikan, pendidikan dapat dialamatkan salah satu 

diantaranya kepada sosok guru.
18

 

  Guru harus mampu menjadi seorang inspirator, yang memberikan 

semangat kepada siswa untuk berkembang lebih jauh , guru juga seorang 

korektor yang tidak menuruti semua keinginan siswa begitu saja.
19

 Dalam 

pendidikan guru memiliki kedudukan yang sangat penting, keberhasilan 

dan kegagalan dalam suatu pendidikan bergantung kepada guru, suatu 

bentuk implementasinya adalah dengan mendidik dan mengajar siswa 
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 M Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan (Bandung:PT Remaja Rosakarya, 2009), 

102-106. 
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 Miftahul Ulum, Demitologi Profesi Guru (Ponorogo: STAIN PonorogoPress 2011), 15. 
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 W.S Nikel, Psikologi Pengajaran (Yogyakarta: PT Media Abadi, 2004), 221. 
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dengan nilai-nilai, keyakinan, dan etika sebagai manusia dalam hidup 

kehidupan mereka yang sejalan dan dapat memperkuat bangun sosial 

budaya masyarakat.
20

 

  Peran dan kompetensi guru dalam proses belajar mengajar meliputi 

banyak hal antara lain guru sebagai pengajar, pemimpin, kelas, 

pembimbing, pengatur lingkungan, partisipan, ekspeditor, perencana, 

supervisor, motivator, dan konselor. Yang akan dikemukakan di sini 

adalah peran yang dianggap paling dominan dan diklasifikasikan sebagai 

berikut: 

a. Guru Sebagai Demonstrator. Melalui perannya sebagai demonstrator, 

atau pengajar guru hendaknya menguasai bahan atau materi pelajaran 

yang akan diajarkannya serta serta senantiasa mengembangkannya 

dalam arti meningkatkan kemampuannya dalam hal ilmu yang 

dimilikiya karena hal ini akan sangat menentukan hasil belajar yang 

dicapai oleh siswau. Juga seorang guru hendaknya mampu dan terampil 

dalam merumuskan TPK, memahami kurikulum, dan dia sendiri 

sebagai sumber belajar terampil dalam memberikan informasi kepada 

kelas. Sebagai pengajar ia pun harus membantu perkembangan anak 

didik untuk dapat menerima, memahami serta menguasai ilmu 

pengetahuan. 

b. Guru sebagai pengelola kelas. Dalam perannya sebagai pengelola kelas 

(learning manager), guru hendaknya mampu mengelola kelas sebagai 
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lingkungan belajar serta merupakan aspek dari lingkungan sekolah yang 

perlu diorganisasi. Lingkungan ini diatur dan diawasi agar kegiatan-

kegiatan belajar terarah kepada tujuan-tujuan pendidikan. Tanggung 

jawab yang lain sebagai manajer yang penting bagi guru ialah 

membimbing pengalaman-pengalaman siswa sehari-hari kearah self 

directed behavior. Salah satu manajemen kelas yang baik ialah 

menyediakan kesempatan bagi siswa untuk dikit demi sedikit 

mengurang kebergantungannya pada guru sehingga mereka mampu 

memimpin kegiatannya sendiri. 

c. Guru sebagai mediator dan fasilitator. Guru sebagai mediator 

hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang 

media pendidikan karena media pendidikan merupakan alat komunikasi 

untuk mengefektifkan proses belajar mengajar. Guru tidak cukup hanya 

memiliki pengetahuan tentang media pendidikan, tetapi juga harus 

memiliki keterampilan memilih dan menggunakan serta mengusahakan 

media itu dengan baik. Sebagai fasilitator guru hendaknya mampu 

mengusahakan sumber belajar yang berguna serta dapat menunjang 

pencapaian tujuan dan proses belajar mengajar, baik yang berupa nalar 

sumber, buku teks, majalah, ataupun surat kabar. 

d. Guru sebagai evaluator. Guru hendaknya menjadi seorang evaluator 

yang baik. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah tujuan 

yang telah dirumuskan itu tercapai atau belum, dan apakah materi yang 

diajarkan sudah cukup tepat. Semua pernyataan tersebut akan dapat 
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dijawab melalui kegiatan evaluasi atau penilaian, dengan penilaian guru 

dapat mengetahui keberhasilan pencapaian tujuan, penguasaan siswa 

terhadap pelajaran, serta ketepatan atau keefektifan metode mengajar. 

Guru hendaknya mampu dan terampil melaksanakan penilaian karena, 

dengan penilaian, guru dapat mengetahui prestasi yang dicapai oleh 

siswa setelah ia melaksanakan proses belajar.
21

 

e. Guru sebagai pembimbing. Seorang guru dan siswa diharapkan ada 

kerjasama yang baik dalam merumuskan tujuan secara jelas dalam 

proses pembelajaran. 

f. Guru sebagai pengarah. Seorang guru diharapkan dapat mengarahkan 

peserta didiknya dalam memecahkan persoalan yang telah dihadapinya 

dan bisa mengarahkan kepada jalan yang benar apabila mengalami 

persoalan yang negative yang telah menimpa dirinya. 

g. Guru sebagai pelatih. Seorang guru harus mampu mengembangkan 

keterampilan-keterampilan peserta didik dalam membentuk kompetensi 

dasar sesuai dengan potensi masing-masing dari peserta didik.
22

 

4. Pengertian Kesulitan Belajar 

  Aktivitas belajar bagi setiap individu, tidak selamanya dapat 

berlangsung secara wajar. Kadang-kadang lancar, kadang-kadang tidak 

kadang dapat cepat menangkap apa yang dipelajari, kadang-kadang terasa 
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amat sulit. Dalam hal semangat terkadang semangatnya tinggi, tetapi 

terkadang juga sulit untuk mengadakan konsentrasi. 

  Demikian kenyataan yang sering kita jumpai pada setiap anak didik 

dalam kehidupan sehari-hari dalam kaitanya dengan aktivitas belajar. 

Setiap individu memang tidak ada yang sama. Perbedaan individual ini 

pulalah yang menyebabkan perbedaan tingkah laku dikalangan anak didik. 

Dalam keadaan dimana anak didik tidak dapat belajar sebagaimana 

mestinya, itulah yang disebut dengan kesulitan belajar.
23

 

  Kesulitan belajar adalah suatu kondisi di mana anak didik tidak 

dapat belajar secara wajar, disebabkan adanya ancaman, hambatan atau 

gangguan belajar tertentu yang dialami oleh siswa atau anak didik. Setiap 

siswa pada prinsipnya diharapkan dapat menunjukan kinerja akademik dan 

mencapai prestasi belajar yang optimal. Akan tetapi, kenyataan 

menunjukan bahwa  masing-masing siswa memiliki perbedaan baik dalam 

hal kemampuan fisik, kemampuan intelektual, latar belakang keluarga, dan 

strategi belajar siswa. Sehingga tidak semua siswa dapat berkinerja dan 

berprestasi secara optimal. Kesulitan beajar biasanya tampak jelas dari  

menurunnya kinerja akademik atau prestasi belajar yang dicapai siswa.
24

 

  Dari uraian diatas dapat disimpulan bahwa. Kesulitan belajar 

adalah suatu kondisi dimana  anak didik atau siswa tidak dapat belajar 
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secara wajar, disebabkab adanya berbagai ancaman, hambatan atau 

gangguan dalam belajar.
25

 

  Hukuman bukan solusi terbaik untuk mengatasi kesulitan belajar 

siswa. Oleh karena itu diperlukannya pendidik yang dapat menjadi 

mediator dan fasilitator. Aspy dan Roebuck (1975) menyatakan bahwa 

guru yang fasilitatif adalah merespon perasaan siswa dan menggunakan 

ide-ide siswa untuk melaksanakan interaksi yang sudah dirancang. 

Berdioalog, berdiskusi dan menghargai siswa. 

  Artinya dimana seorang guru dapat memahami dan melaksankan 

keinginan dan harapan dari proses kegiatan pembelajaran yang diharapkan 

siswa serta mampu berdialog, berdiskusi dan menghargai siswa artinya 

terdapat hubungan yang positif antara seorang guru atau pendidik terhadap 

siswa, hal tersebut dapat mengurangi angka bolos siswa pada saat 

pembelajaran, meningkatkan upaya untuk meraih prestasi akademik 

termasuk pelajaran yang kurang disukai siswa dan mengurangi tingkat 

problem yang berkaitan dengan disiplin.  

5. Konsep Membaca Al-Qur’an 

  Membaca merupakan suatu kegiatan yang bersifat kompleks 

karena kegiatan ini melibatkan kemampuan dalam mengingat simbol-

simbol grafis yang berbentuk huruf, mengingat bunyi dari simbol-simbol 

tersebut dan menulis simbol-simbol grafis dalam rangkaian kata dan 

kalimat yang mengandung makna.  
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  Membaca merupakan suatu proses dimaksudkan informasi dari 

teks dan pengetahuan yang dimiliki oleh pembaca memiliki peranan yang 

utama dalam membentuk makna.
26

 

  Al-Qur’an adalah nama bagi firman Allah SWT yang diturunkan 

kepada nabi Muhammad SAW yang ditulis dengan mushaf (lembaran) 

untuk dijadikan pedoman bagi kehidupan manusia yang apa bila dibaca 

mendapat pahala ( dianggap ibadah)
27

  

  Jadi kemampuan membaca Al-Qur’an yang dimaksud oleh peneiti 

adalah kesanggupan anak untuk dapat melisankan  atau melafalkan apa 

yang tertulis di dalam kitab suci Al-Qur’an dengan benar sesuai dengan 

makrajnya. 

  Membaca Al-Qur’an tidak sama dengan membaca koran, atau 

buku-buku lain yang merupakan kalam manusia dan bersifat perkataan 

belaka. Membaca Al-Qur’an merupakan membaca kalamullah berupa 

firman-firman tuhan, ini merupakan komunikasi anatara makhluk dan 

tuhannya, seolah-olah berdialog dengan tuhannya. Oleh karena itu 

diperlukan aturan dan tata cara dalam membacanya. 

  Setiap manusia hidup selalu membutuhkan adanya suatu pegangan 

hidup yang disebut agama. Untuk merasakan bahwa di dalam jiwanya ada 

perasaan yang meyakini adanya dzat yang maha kuasa sebagai tempat 

untuk berlindung dan memohon pertolongan dan dengan membaca Al-

                                                 
 

26
 Farida Rahim, Pengajaran Membaca di Sekolah Dasar, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 

2011), 3. 
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 Amir Syukur, Pengantar Studi Islam, (Semarang: Pustaka nuun, 2010), 53.  
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Qur’an dapat memberikan kedamaian dan ketenangan jiwa bagi yang 

membacanya dengan baik dan benar. 

6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belajar 

1. Faktor Indogin 

  Faktor indogin adalah faktor yang datang dari diri pelajar 

atau mahasiswa sendiri. Faktor ini meliputi: 

a. Faktor biologis 

  Faktor biologis adalah faktor yang berhubungan dengan 

jasmani anak/pelajar/mahasiswa. Faktor ini meliputi: 

a) Kesehatan 

 Kesehatan adalah faktor penting di dalam belajar. 

Pelajar/mahasiswa yang tidak sehat badannya, tentu tidak dapat 

belajar dengan baik. Konsentrasinya akan terganggu, dan 

pelajaran sukar masuk. Begitu juga dengan anak yang badannya 

lemah, sering pusing dan sebagainya tidak akan tahan lama dalam 

belajar dan lekas capai. Anak yang kurang sehat cenderug 

mengalami kesulitan belajar dikarenakan daya konsentrasinya 

hilang kurang semangat, pikirannya terganggu, karena hal-hal ini 

maka penerimaan dan respon pelajaran berkurang.
28

  

b) Cacat badan 

 Cacat badan juga dapat menghambat belajar. Termasuk 

cacat badan misalnya: setengah buta, setangah tuli, gangguan 

                                                 
 

28
 Ahmad Mudzakir & Joko Sutrisno, Psikologi Pendidikan (Bandug:  CV Pustaka Setia, 

1997), 156. 
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bicara, tangan hanya satu dan cacat-cacat badan yang lain. Anak-

anak cacat seperti ini hendaknya dimasukkan dalam pendidikan 

khusus atau pendidikan luar biasa. 

b. Faktor Psychologis 

Faktor psychologis adalah faktor yang berhubungan dengan 

rohaniah. Termasuk dalam faktor ini adalah: intelegensi, perhatian, 

minat, bakat, dan emosi. Faktor ini meliputi: 

a) Intelegensi 

Intelegensi adalah faktor indogin yang sangat besar 

pengaruhnya terdapat kemajuan belajar anak. Bilamana pembawa 

intelegensi anak memang rendah, maka anak tersebut akan sukar 

mencapai hasil belajar yang baik. Anak sukar untuk mengerti apa 

yang dipelajarinya, sehingga perlu bantuan dari pendidik atau 

orangtua untuk dapat berhasil dalam belajarnya. 

b) Perhatian 

Perhatian juga merupakan faktor penting dalam usaha belajar 

anak. Untuk dapat menjamin belajar yang baik, anak harus ada 

perhatian terhadap bahan yang dipelajarinya. Apabila bahan pelajaran 

itu tidak menarik baginya, maka timbul rasa bosan, malas, dan 

menurun. Untuk itu maka pendidikan harus mengusahakan agar bahan 

pelajaran yang diberikan dapat menarik perhatiannya. 

c) Minat 
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  Bahan pelajarn yang menarik minat/keinginan anak akan 

dapat dipelajari oleh anak dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya bahan 

yang tidak sesuai dengan minat atau keinginan anak pasti tidak dapat 

dipelajari dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada daya tarik baginya. 

Ia segan untuk belajar. Minat seringkali timbul bila ada perhatian. 

Karena itu untuk menimbulkan minat kita sebaiknya juga harus 

menimbulkan perhatiannya. 

d) Bakat 

Sering kita mendengar bahwa pelajaran itu tidak sesuai 

dengan bakatnya, Fakultas ini tidak sesuai dengan bakatnya, jurusan 

itu tidak sesuai dengan bakatnya, dll. Misalnya kita menginginkan 

agar anak kita menjadi seorang dokter, kemudian kita masukkan ke 

Fakultas Kedokteran. Tetapi karena ia sama sekali tidak ada bakat 

untuk menjadi dokter maka ia mengalami kesukaran-kesukaran dalam 

belajarnya. 

Sebaliknya bagi anak yang memepunyai bakat dokter, ia 

selalu baik dalam hasil belajarnya, sehingga ia merasa senang dan 

selalu berusaha lebih giat lagi yang lebih baik. 

e) Emosi 

Kadang-kadang ada sementara anak yang tidak begitu stabil 

emosinya, sehingga dapat mengganggu belajarnya. Misalnya ada 

masalah yang kecil saja dapat timbul emosi yang mendalam, sampai 
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menimbulkan gejala-gejala negative seperti tak sadarkan diri, kejang, 

dsb.
29

 

2. Faktor Exogin 

Faktor exogin adalah faktor yang datang dari luar 

pelajar/mahasiswa. Faktor ini meliputi: 

1. Lingkungan Keluarga 

Faktor ini meliputi orang tua, suasana rumah, dan keadaan 

ekonomi keluarga. 

a) Faktor orang tua 

Faktor orang tua merupakan yang besar pengaruhnya 

terhadap kemajuan belajar anak. Orang tua yang dapat mendidik anak-

anaknya dengan cara memberikan pendidikan yang baik tentu akan 

sukses dalam belajarnya. Sebaliknya orang tua yang tidak 

mengindahkan pendidikan anak-anaknya, acuh tak acuh, bahkan tidak 

memperhatikan sama sekali tentu tidak akan berhasil dalam 

belajarnya. 

b) Suasana rumah 

Lingkungan keluarga yang lain dapat mempengaruhi usaha 

belajar anak adalah faktor suasana rumah. Suasana rumah yang terlalu 

gaduh atau terlalu ramai tidak akan memberikan anak belajar dengan 

baik. Misalnya rumah dengan keluarga besar atau banyak sekali 

penghuninya. 

                                                 
 

29
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c) Keadaan ekonomi keluarga 

Faktor ekonomi keluarga banyak menentukan juga dalam 

belajar anak. Misalnya anak dari keluarga mampu dapt membeli alat-

alat sekolah dengan lengkap, sebaliknya anak-anak dari keluarga 

miskin tidak dapat membeli alat-alat itu. Dengan alat yang serba tidak 

lengkap inilah maka hati anak-anak menjadi kecewa, mundur, putus 

asa, sehingga dorongan belajar mereka kurang sekali. 

2. Lingkungan sekolah 

Termasuk dalam faktor ini misalnya: 

a) Cara penyajian pelajaran yang kurang baik. 

Dalam hal ini misalnya karena guru kurang persiapan atau 

kurang menguasai buku-buku pelajaran. Sehingga dalam 

menerangkannya kepada anak kurang baik dan sukar dimengerti. 

b) Hubungan guru dan murid kurang baik. 

Biasanya bila anak itu menyukai gurunya, akan suka pula 

pada pelajaran yang diberikannya. Sebaliknya, bila anak membenci 

kepada gurunya atau ada hubungan yang kurang baik, maka dia akan 

sukar pula menerima pelajaran yang diberikannya. Anak tidak dapat 

maju sebab segan mempelajari pelajaran yang diberikan oleh guru 

tersebut. 

c) Hubungan antara anak dengan anak kurang menyenangkan hal ini 

terjadi pada anak yang diasingkan atau dibenci oleh teman-temannya. 
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Anak yang dibenci ini akan mengalami tekanan bathin yang 

menghambat kemajuan belajar. 

d) Bahan pelajaran yang terlalu tinggi di atas ukuran normal kemampuan 

anak 

e) Alat-lat belajar sekolah yang kurang lengkap 

f) Jam-jam pelajaran yang kurang baik. Misalnya sekolah yang masuk 

siang, dimana udara sangat panas mempunyai pengaruh yang 

melelahkan. 

3. Lingkungan masyarakat 

a) Media masa, seperti: bioskop, radio, televise, surat kabar, majalah, 

dan sebagainya. Semua ini dapat memberikan pengaruh yang kurang 

baik terhadap anak, sebab anak berlebih-lebihan mencontoh atau 

membaca, bahkan tidak dapat mengendalikannya. Sehingga semangat 

belajar mereka menjadi terpengaruh dan mengendor sekali. Dalam hal 

ini perlu pengawasan dan pengaturan waktu yang bijaksana. 

b) Teman bergaul yang memberikan pengaruh yang tidak baik. Orang tua 

sering terkejut bila tiba-tiba melihat anaknya yang belum cukup umur 

sembunyi-sembunyi merokok atau ngeluyur (pergi tanpa tujuan), 

sehingga tugas-tugas sekolahnya banyak ditinggalkan. 

c) Adanya kegiatan-kegiatan dalam masyarakat. Misalnya ada tugas-

tugas organisasi, belajar pencak silat, belajar menari, dan sebagainya. 

d) Corak kehidupan tetangga. Dalam hal ini dimaksudkan, apakah anak 

itu hidup dalam lingkungan tetangga yang suka judi, atau lingkungan 
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pedagang/buruh, dan sebagainya. Sebab ini semua dapat 

mempengaruhi semangat belajar anak.
30

 

  Dalam proses pendidikan guru merupakan figur sentral, 

ditangan gurulah terletak kemungkinan berhasil atau tidaknya 

pencapaian tujuan belajar mengajar. Oleh karena itu, tugas dan peran 

guru bukan saja mendidik, mengajar dan melatih saja, tetapi juga 

bagaimana guru juga dapat membaca situasi kelas dan kondisi siswa 

dalam menerima pelajaran.  

  Gunawan mengemukakan bahwa Guru merupakan 

perencana, pelaksana sekaligus sebagai evaluator pembelajaran di 

kelas, maka peserta didik merupakan subyek yang terlibat langsung 

dalam proses untuk mencapai tujuan pendidikan.
31

 

7. Upaya Mengatasi Kesulitan Belajar 

  Mengatasi kesulitan belajar, tidak dipisahkan dari faktor-faktor 

kesulitan belajar. Karena itu, mencari sumber penyebab utama dan 

sumber-sumber penyebab peserta lainnya, adalah menjadi mutlak adanya 

dalam rangka mengatasi kesulitan belajar. 

  Secara garis besar, langkah-langkah yang diperlukan ditempuh 

dalam rangka mengatasi kesulitan belajar, dapat dilakukan melalui enam 

tahapan, yaitu: 
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 Ondi Sandi dan Aris Suhirman, Etika Profesi Keguruan, (Bandung: PT Refika 
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a) Pengumpulan data 

 Untuk menemukan sumber penyebab kesulitan belajar, diperlukan 

banyak informasi. Utnuk memperoleh informasi tersebut maka perlu 

diadakan suatu pengamatan langsung yang disebut dengan 

pengumpulan data. 

b) Pengolahan data 

 Data yang telah terkumpul dari kegiatan tahap pertama tesebut, 

tidak ada artinya jika tidak diadakan pengolahan cermat. Semua data 

harus diolah dan dikaji untuk mengetahui secara pasti sebab-sebab 

kesulitan belajar yang alami oleh anak. 

c) Diagnosis 

 Diagnosis adalah keputusan (penentuan) mengenai hasil dari 

pengolahan data. 

d) Prognosis 

 Prognosis arinya ramalan apa yang telah ditetapkan dalam tahap 

diagnosis akan menjadi dasar utama dalam menyusun dan menetapkan 

ramalan mengenai bantuan apa yang harus diberikan kepadanya untuk 

membantu mengatasi masalahnya.  

e) Treatment/perlakuan 

 Perlakuan disini maksudnya adalah pemberian bantuan kepada 

anak yang bersangkutan (yang mengalami kesulitan belajar) sesuai 

dengan program yang telah disusun pada tahap prognosis tersubut.  

Bantuan yang diberikan oleh guru memiliki beberapa tahapan yaitu: 
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1. Bimbingan belajar individual 

2. Bimbingan belajar kelompok 

3. Pemberian bimbingan pribadi untuk mengatasi masalah-masalah 

psikologis 

4. Pemberian bimbingan cara belajar yang baik secara umum 

f) Evaluasi 

 Evaluasi disini dimaksudkan untuk mengetahui, apakah treatment 

yang telah diberikan tersebut berhasil dengan baik, artinya ada 

kemajuan, atau bahkan gagal sama sekali. Kalau ternyata treatment 

yang diterapkan tersebut tidak berhasil maka perlu ada pengecekan 

kembali ke belakang faktor-faktor apa yang mungkin menjadi penyebab 

kegagalan treatment tersebut.
32

 

 Menurut peneliti untuk menemukan kesulitan pada belajar siswa 

perlu adanya  informasi atau yang ditemukan dengan pengamatan 

langsung hal tersebut untuk menemukan sejumlah data yang dapat 

memastikan bahwa siswa tersebut mengalami kesulitan dalam belajar, 

setelah memperoleh data tahap selanjutnya yaitu  menyimpulkan hasil 

dari perolehan data tersebut yaitu menetapkan dan mengenal siswa yang 

mengalami kesulitan belajar, memahami sifat dan jenis kesulitan belajar 

siswa tersebut, menetapkan latar belakang kesulitan belajar siswa. 

 Langkah selanjutnya yaitu penyusunan rencana untuk mengatasi 

atau menindak lanjuti siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar, 

                                                 
 32 Supriyono, Psikologi Belajar, 96-100.  
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langkah selanjutnya yaitu penerapan atau pelaksanaan bantuan terhadap 

siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar sesuai dengan rencana 

yang telah ditentukan, dan langkah terakhir yaitu pengecekan  atau 

evaluasi untuk mengetahui berhasil atau tidaknya suatu upaya yang 

telah diterapkan tersebut. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan 

dan Tylor mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati.
33

 Analisis data yang 

dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dan 

kemudian dapat dikontruksikan menjadi hipotesis atau teori.
34

 Sesuai dengan 

penelitian ini, peneliti mencari data-data deskriptif tentang upaya guru PAI 

mengatasi kesulitan belajar membaca Al-Qur’an di SMA Muhammadiyah 1 

Ponorogo yang membutuhkan pendekatan penelitian untuk mendeskripsikan 

data atau hasil penelitian, serta membutuhkan pengamatan dalam proses 

kegiatan pembelajaran. Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan temuan-

temuan yang merupakan data bersama yang ditemukan di lapangan.  

B. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan 

berperan serta, sebab peranan penelitilah yang menentukan keseluruhan 

skenarionya. Untuk itu, dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai 

instrumren kunci, partisipan penuh sekaligus pengumpulan data, sedangkan 

instrumen yang lain sebagai penunjang. 
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C. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo, 

Jl. Bator Katong 6B, Nologaten, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo Prov. Jawa 

Timur. SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo memiliki lokasi sangat strategis 

karena berada di daerah perkotaan yaitu: 

1. Sebelah barat 10 m dari SD Muhammadiyah 1 Ponorogo 

2. Sebelah timur bertepatan dengan Stadion Batoro Katong 

3. Sebelah selatan bertepatan dengan pusat perbelanjaan Okaz dan Jalan 

baru 

4. Sebelah utara bertepatan bundaran Luwes 

D. Jenis dan Sumber Data 

Dalam penentuan data ini terdapat 2 (dua) buah data yang terkumpul 

 oleh penulis antara lain: 

1. Data Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek 

penelitian dengan menggunakan alat pengukuran/alat pengambilan data 

langsung kepada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.
35

 Data yang 

berasal dari kepala sekolah, siswa, serta yang paling utama yaitu guru-guru 

khususnya pada guru yang mengampu bidang studi pendidikan agama islam 

yang mengajar di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo yang berkaitan dengan 

upaya guru dalam mengatasi kesulitan belajar, proses pembelajaran dan 

metode pembelajaran. 
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2. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari 

sumbernya, biasanya diambil melalui dokumen atau melalui orang lain
36

 

data sekunder berasal dari buku-buku pendukung yang berkaitan dengan 

upaya guru dalam mengatasi kesulitan belajar siswa. Data sekunder 

biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.
37

 

Data skunder merupakan data untuk melengkapi data primer dalam sebuah 

penelitian. Data skunder dalam penelitian ini berupa segala sesuatu yang 

berkaitan dengan arsip-arsip biodata SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo, 

laporan hasil belajar siswa, dan dokumen-dokumen siswa yang dapat 

melengkapi data penelitian.  

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data. Teknik pengumpulan data adalah cara pengumpulan data yang 

dibutuhkan untuk menjawab suatu masalah dalam penelitian.
38

 Dalam 

penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan 

data, yaitu: 

1. Interview/Wawancara 

 Metode interview yaitu metode pengumpul data dengan jalan tanya 

jawab sepihak yang dikerjakan sistematis yang berlandaskan tujuan 

                                                 
36

 Erna Widodo dan Mukhtar, Konstruksi Ke Arah Penelitian Deskriptif (Yogyakarta: 

Avyrouz, 2000), 117. 
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penelitian.
39

. Wawancara adalah metode pengumpulan data yang 

digunakan penelitian untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan 

melalui komunikasi langsung dengan subjek penelitian, baik dalam 

situasi sebenarnya ataupun dalam situasi buatan
40

. Sedangkan data-data 

yang tidak diperoleh dari wawancara dalam teknik ini digunakan teknik 

wawancara mendalam tanpa struktur. Percakapan ini dilakukan oleh dua 

pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyan dan 

interview/narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
41

 

 Disini peneliti yang berperan aktif untuk bertanya dan memancing 

pembicaraan menuju masalah tertentu kepada sumber data atau informan, 

agar memperoleh jawaban dari permasalahan yang ada, sehingga 

diperoleh data penelitian. 

 Dalam hal ini, peneliti terlebih dahulu menentukan siapa saja yang 

akan diwawancarai serta menyiapkan secara garis besar daftar pertanyaan 

yang sesuai dan berkaitan dengan judul penelitian. Di sela proses 

wawancara itu diselibkan pertanyaan pancingan dengan maksud untuk 

menggali lebih dalam lagi tentang hal-hal yang diperlukan. Disinilah 

peneliti yang berperan aktif untuk bertanya dan memancing pembicaraan 

menuju masalah tertentu kepada sumber data atau informan, agar 

memperoleh jawaban dari permasalahan yang ada. Sehingga diperoleh 

data penelitian. 

                                                 
39

 Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Terang, 1993), 136. 
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 Diantara pihak yang diwawancarai antara lain adalah kepala 

sekolah, guru-guru Pendidikan Agama Islam, dan siswa yang terlibat 

langsung maupun tidak langsung dalam proses pembelajaran.    

2. Metode Observasi 

 Metode observasi yaitu studi yang sengaja dan sistematis tentang 

fenomena sosial dan gejala-gejala alam dengan jalan pengamatan dan 

pencatatan
42

. Ataupun pengumpulan data yang digunakan untuk 

menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.
43

 

Observasi dilakukan secara sistematis (berkerangka) mulai dari metode 

yang digunakan dalam observasi sampai cara-cara pencatatannya
44

 

 Dalam hal ini yang di observasi adalah mengenai langkah apa yang 

dilaksanakan guru dalam mengatasi kesulitan belajar siswa. 

3. Metode Dokumentasi 

 Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang 

berupa catatan, buku, transkip, surat kabar, ledger, agenda dan 

sebagainya.
45

 Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data 

yang bersumber pada dokumen atau catatan peristiwa-peristiwa yang 

telah terjadi.
46

 

 Metode dokumentasi diperlukan sebagai metode pendukung untuk 

mendapatkan data, karena dalam metode dokumentasi ini dapat diperoleh 
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data-data historis dan dokumen lain yang relevan dengan penelitian ini.
47

 

Adapaun metode ini digunakan penulis untuk memperoleh data-data 

tentang dokumentasi seperti: agenda kepala sekolah, catatan kegiatan 

kepala sekolah dan guru dan lain-lain.  

F. Teknik Analisis Data 

  Teknik analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun 

secara sistematis data yang diperlukan dari hasil wawancara, catatan 

lapangan, dan bahan-bahan lainnya. Dengan demikian, dapat dengan mudah 

dipahami dan temuanya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis 

data menjelaskan teknik dan langkah yang ditempuh dalam mengelolah data. 

Menganalisis data merupakan suatu langkah yang sangat kritis dalam 

penelitian. Peneliti harus memastikan pola analisis mana yang akan 

digunakannya.
48

 Analisis dilakukan dengan mengorganisasi data, 

menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun kedalam pola, 

memilih mana yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan 

yang akan dapat diceritakan kepada orang lain.
49

 

  Teknik analisis kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan miles 

dan huberman menemukan bahwa aktifitas dalam analisa data kualitatif 

dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap 

tahapan penelitian sehingga sampai tuntas .
50
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   Data mentah yang dikumpulkan tidak aka nada gunannya jika tidak 

dianalisis. Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam 

sebuah penelitian ilmiah, karena dengan analisis, data tersebut dapat diberi 

arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. 

   Adapun langkah-langkah analiss data dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

1.   Reduksi Data (Data Reduction) 

  Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema polanya, serta 

membuang yang tidak perlu. Dengan demikian, data yang telah direduksi 

akan memberikan gambar yang lebih jelas, dan memudahkan peneliti 

melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila 

diperlukan. 

2.   Penyajian Data (Data Display) 

  Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. 

Melalui penyajian data, data dapat terorganisasi, tersusun dalam pola 

hubungan, sehingga mudah dipahami dalam hal ini, miles dan Huberman 

menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data 

dalam penelitian kualitatif  adalah dengan teks yang bersifat naratif. 

Dengan mendisplaykan data, peneliti akan mempermudah memahami 

apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa 
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yang telah dipahami tersebut.
51

 Penyajian data dalam penelitian ini 

berbentuk narasi serta dapat diselingi dengan gambar, sekema, tabel, dan 

lain-lain. Hal ini disesuaikan dengan jenis data yang terkumpul dalam 

proses pengumpulan data, baik dari hasil observasi partisipan, 

wawancara mendalam, maupun dokumentasi. 

3.   Penarikan Simpulan (Consuling Drawing) 

  Langkah terakhir dalam penelitian ini adalah penarikan kesimpulan 

dan verivikasi. Simpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan 

adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. 

Penemuan dapat berupa diskripsi atau gambaran suatu objek yang 

sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti 

menjadi jelas.
52

  

  Kesimpulan merupakan intisari dari hasil penelitian yang 

menggambarkan pendapat terakhir peneliti. Simpulan ini diharpkan 

memiliki relevansi sekaligus menjawab fokus penelitian yang telah 

dirumuskan sebelumnya. Kesimpulan ini merupakan proses re-check 

yang dilakukan selama penelitian dengan cara mencocokan data dengan 

catatan-catatan yang telah dibuat peneliti dalam melakukan penarikan 

simpulan-simpulan awal. Karena pada dasarnya penarikan simpulan 

sementara dilakukan sejak awal pwngumpulan data. Data yang telah 

diverifikasi, akan dijadikan landasan dalam melakukan penarikan 

kesimpulan. 
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  Dalam proses analisis data yang dilakukan secara simulutan 

dengan pengumpulan data, artinya peneliti dalam mengumpulkan data 

juga menganalisi data yang diperoleh di lapangan. Aktivitas dalam 

analisa data yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. 

 

 

  

 

 

 

Gambar 3.1 Model Komponen dalam Analisis data.
53

 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Uji keabsahan data pada penelitian ini direncanakan uji kredibilitas 

data, dalam bentuk perpanjangan pengamatan, trianggulasi, serta pengecekan 

keanggotaan. Hal ini dilakukan untuk meyakinkan bahwa data yang diperoleh 

adalah data yang valid sebagaimana mestinya. 

Untuk pengecekan keabsahan temuan teknik yang dipakai oleh 

peneliti adalah trianggulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai perbanding terhadap data tersebut. Pemeriksaan yang dilakukan oleh 

peneliti antara lain dengan trianggulasi sumber, yaitu dengan cara 
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membandingkan kebenaran suatu fenomena berdasarkan data yang diperoleh 

oleh peneliti, baik dilihat dari dimensi waktu maupun sumber yang lain. 

H. Tahapan – tahapan penelitian 

Tahapan-tahap penelitian dalam penelitian ini ada tiga tahapan dan 

ditambah dengan tahapan akhir dari penelitian yaitu tahap penulisan laporan 

hasil penelitian. Tahap-tahap hasil penelitian tersebut adalah:
54

 

1. Tahapan pra-lapangan, pra lapangan yang meliputi: menyusun rencana 

penelitian, memilih rencana penelitian, mengurus perizinan, menjajagi dan 

menilai keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, 

menyiapkan perlengkapan penelitian dan menyangkut persoalan etika 

penelitian. 

2. Tahapan pekerjaan lapangan, yang meliputi: memahami latar 

penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta 

sambil mengumpulkan data. 

3. Tahapan analisis data, yang meliputi: analisis selama dan setelah       

pengumpulan data 

4. Tahapan penulisan hasil laporan penelitian. 
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BAB IV 

DESKRIPSI DATA 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Singkat Berdirinya SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo. 

SMA Muhammadiyah Ponorogo berdiri 01 Agustus 1963. Diantara 

nama pendiri SMA Muhammadiyah Ponorogo adalah: Bapak Muhadi Abdul 

Salam, Bapak Mahmud Sujuthi, Bapak Qomar Abdur Rojak, Bapak Slamet 

Syarif, dan Bapak Soemarsono. Lokasi SMA Muhammadiyah Ponorogo di 

atas lahan seluas 500 m2 , tepatnya di Jalan Batoro Katong No. 1 Ponorogo. 

Di lokasi ini juga telah berdiri SD, SMP dan Pendidikan Guru Agama 

(PGA) Muhammadiyah, sehingga lokasi tersebut sering dinamakan sebagai 

Kompleks Perguruan Muhammadiyah. 

Dalam perkembangannya, PGA Muhammadiyah direlokasi di 

Perguruan Muhammadiyah Jl. Thamrin Ponorogo. Di lokasi perguruan 

Muhammadiyah Jl. Batoro Katong ini juga telah dirintis MTs/MA atau 

Muallimin Muallimat dan Institute Agama Islam Muhammadiyah (IAIM). 

IAIM menjadi Universitas Muhammadiyah Ponorogo dan direlokasi ke 

Jalan Budi Utomo No. 10 Ponorogo mulai tahun 1992. Sementara itu, MTs 

dan MA Muhammadiyah direlokasi ke Jl. Baru Kelurahan Kertosari 

Babadan mulai 01Juli 2009. 

Kepala SMA Muhammadiyah Ponorogo pertama dijabat oleh 

Bapak Soemarsono. Secara definitif melalui SK Pimpinan Muhammadiyah 
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Wilayah Jawa Timur Majelis Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: E.2/215-

S.K./1979. Pada awal berdirinya jumah murid sebanyak 5 orang. Bapak 

Soemarsono memimpin SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo sejak 1 Agustus 

1963 hingga 17 Januari 1997. SK Kepala Sekolah secara definitif Bapak 

Soemarsono yang kedua adalah Nomor 35/SK-MPK/1990. 

Perkembangan sekolah dari tahun ke tahun menunjukkan 

peningkatan jumlah siswa. Jumlah siswa yang cukup banyak pernah dicapai 

pada tahun ajaran 1988-1989 sebanyak 1.092 siswa. Untuk meningkatkkan 

pengelolaan, SMA Muhammadiyah Ponorogo aktif mengikutiproses 

akreditasi sekolah swasta tingkat SMA. Pada tahun 1984 SMA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo mendapatkan status DIAKUI dari 22 SMA 

Swasta yang ada di Ponorogo. Dengan status ini berarti SMA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo bisa dan berhak melaksanakan ujian sendiri. 

Selanjutnya, pada tahun 1985 SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo mengikuti 

akreditasi yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Depdikbud Jawa 

Timur dengan hasil DIAKUI. Wakasek pada masa kepemimpinan Bapak 

Soemarsono adalah Bapak Eddy Soejanto sebagai wakasek Kurikulum, 

bapak Suyono sebagai wakasek Kesiswaan, Ibu Soedjarwati sebagai 

wakasek Sarana prasarana, dan bapak Ngabdi ST sebagai wakasek Humas. 

Status kelembagaan bagi sekolah swasta amatlah penting. Pada 

tahun 1994 SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo diakreditasi ulang oleh 

Kanwil Depdikbud dengan hasil DISAMAKAN. Prestasi tingkat nasional 

yang pernah ditorehkan oleh siswa adalah pada tahun 1990 meraih juara 1 
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lomba Karya Tulis Ilmiah Remaja. Disamping itu, prestasi tingkat regional 

juga diraih, diantaranya Paskibraka Jatim tahun 1988, 1990, juara sepak 

bola, bola volley dan gerak jalan. Pada setiap event yang diselenggarakan 

oleh pemerintah, SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo selalu aktif 

mengikutinya, baik kegiatan akademik maupun non akademik. Dan, yang 

lebih membanggakan SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo telah memiliki 

Drumband pada tahun 1986. Pengembangan lokal dan laboratorium 

berlantai 2 serta pembelian tanah dilokasi desa Kertosari Kecamatan 

Babadan seluas 6000 m2 telah menjadi penanda keseriusan warga SMA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo untuk mengemban amanah dari persyarikatan 

Muhammadiyah. 

Perjuangan belum usai, dikarenakan usia yang cukup senja dan 

proses kaderisasi, bapak Soemarsono meletakkan jabatannya sebagai Kepala 

Sekolah. Selanjutnya, dilakukan pemilihan dan pergantian Kepala Sekolah 

oleh persyarikatan Muhammadiyah. Tepatnya tanggal 11 Januari 1997 telah 

diserahterimakan Jabatan Kepala SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo dari 

Bapak Soemarsono, BA. kepada Ibu Soedjarwati, BA. dengan SK Pimpinan 

Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur Majelis Pendidikan Dasar dan 

Menengah Nomor : 414/SKS/III.A/2.b/1997. 

Dalam rangka mengkonsolidasikan sekolah, ditunjuk pula Wakil 

Kepala Sekolah, diantaranya Urusan Kurikulum Bapak Eddy Soejanto, 

Urusan Kesiswaan Bapak Sudiyono, Urusan Humas Bapak Aris Sudarly 
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Yusuf dan Urusan Sarana Prasarana Bapak Suyono. Kepemimpinan Ibu 

Soedjarwati berjalan hingga 30 Oktober 1998. 

Selanjutnya, SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo mengalami 

pergantian Kepala Sekolah, tepatnya melalui SK Majelis Dikdasmen PDM 

Ponorogo nomor 005/SK/III.A/2.b/1998 tentang Pengangkatan Pelaksana 

harian (PLH) SMU Muhammadiyah 1 Ponorogo atas nama Bapak Solekan, 

B.A. SK ini berlaku hingga 31 Juli 1999. SK PLT yang kedua dikeluarkan 

oleh Majelis Dikdasmen PDM Ponorogo nomor 010/SK/III.A/2.b/2000 

tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas sebagai Kepala Sekolah hingga 31 

Juli 2001 Bapak Solekan, BA. sebagai Kepala SMA Muhammadiyah 1 

Ponorogo. Kepemimpinan Bapak Solekan berlangsung 1 Nopember 1998 – 

31 Maret 2002. Pengembangan fisik mulai dikembangkan dengan 

penambahan sarana kelas 2 ruang berlantai 2. Dalam mengendalikan 

sekolah, Kepala Sekolah dibantu oleh Wakasek Kurikulum Bapak Eddy 

Soejanto, Wakasek Kesiswaan Bapak Ismadi Tn, Wakasek Humas Bapak 

Ismadi Bp, Wakasek Sarana Prasarana Bapak Suyono dan Wakasek Ismuba 

Bapak Aini. Untuk menjamin kelangsungan lembaga, SMA Muhammadiyah 

mengikuti akreditasi pada tahun 2000 dengan hasil status DISAMAKAN 

melalui SK Dirjen Dikdasmen, tepatnya tanggal 15 mei 2000. 

Untuk proses kaderisasi dan menyesuaikan dengan qoidah 

pendidikan Muhammadiyah, SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo telah 

menyelenggarakan pemilihan Kepala Sekolah. Bapak Drs. Suyono telah 

terpilih dan diberikan amanat oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah 
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Majelis Dikdasmen Jawa Timur sebagai Kepala Sekolah dengan masa bakti 

2002 – 2005 melalui SK Nomor 004/KEP/II.4/D/2002. Untuk mendampingi 

kepemimpinan Bapak Suyono, ditunjuk pula Wakil Kepala Sekolah Bidang 

Kurikulum Ibu Sudjarwati, BA. Bidang Kesiswaaan Bapak Ismadi,Tn, 

Bidang Sarana Bapak Ismadi,Bp, Bidang Humas Bapak Aris Sudarly, dan 

bidang Ismuba bapak Aini. Perkembangan demi perkembangkan telah 

dicapai pada masa kepemimpinan ini, diantaranya melakukan pembangunan 

sarana Laboratorium Fisika dan 2 buah ruang kelas baru dan lapangan Bola 

Basket. Prestasi kelembagaan yang terkait dengan status sekolah juga 

dicapai dengan predikat Terakreditasi. 

Selanjutnya, untuk menertibkan aturan Majelis Dikdasmen PWM 

Jawa Timur bahwa periode kepemimpinan sekolah/ madrasah berlangsung 4 

tahun, maka diselenggarakan pemilihan Kepala Sekolah pada periode 2005-

2009. Bapak Drs. Suyono terpilih kembali untuk memimpin SMA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo masa jabatan yang kedua, yakni melalui SK 

Nomor 046/KEP/II.4/D/2005. Pada kepemimpinan yang kedua, Bapak Drs. 

Suyono menunjuk Wakil Kepala Sekolah sebagai mitranya dalam 

mengembangkan sekolah, Wakasek Kurikulum Bapak Mulyani, 

S.Pd.M.Hum, Wakasek Kesiswaan Bapak Ismadi,SPd., Wakasek Humas 

Bapak Tafakurrohman, S.Ag. Wakasek Sarana Bapak Drs. Ismadi, dan 

Wakasek Ismuba Bapak Aini, S.Ag. Prestasi membanggakan yang bisa 

dicatat pada masa ini adalah dimilikinya kembali Marching Band sebagai 

media syiar kepada masyarakat. Di samping itu, SMA Muhammadiyah 1 
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Ponorogo masuk dalam gerbong Rintisan Sekolah Kategori Mandiri (SKM) 

atau Sekolah Standar Nasional (SSN). Namun, dipertengahan 

kepemimpinan, Bapak Drs. Suyono telah meninggal dunia karena sakit. 

Untuk mengisi kekosongan dan melanjutnya kepemimpinan ditunjuk Bapak 

Mulyani, S.Pd. M.Hum sebagai Kepala Sekolah melalui SK Majelis 

Dikdasmen PWM Jatim nomor 502/KEP/II.4/D/2008 tanggal 24 Maret 

2008. Masa kepemimpinan Bapak Mulyani, S.Pd. M.Hum berlangsung 

hingga 30 Oktober 2009. Wakasek pada masa ini adalah Wakasek 

Kurikulum Bapak Eddy Soejanto, S.Pd., Wakasek Kesiswaan Bapak Ismadi, 

S.Pd., Wakasek Humas Bapak Tafakurrohman, S.Ag. Wakasek Sarana 

Bapak Drs. Ismadi, dan Wakasek Ismuba Bapak Aini, S.Ag. 

Selanjutnya, untuk menata kepemimpinan, SMA Muhammadiyah 1 

Ponorogo menyelenggarakan pemilihan Kepala Sekolah dan terpilih Bapak 

Mulyani, S.Pd.M.Hum memimpin SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo 

periode 2009-2013 melalui SK Majelis Dikdasmen PWM Jatim Nomor 

110/KEP/II.0/D/2009. Beberapa prestasi kelembagaan diraih, diantaranya; 

(1) sebagai Rintisan SMA Bertaraf Internasional (RSBI) 2009-2013, (2) 

sebagai Sekolah Unggul Muhammadiyah Jawa Timur peringkat 1, dan (3) 

mendapatkan Sertifikat SMM ISO 9001:2008. Di samping itu, telah 

dilakukan revitalisasi pembangunan infrastruktur, (1) sebanyak 25 lokal 

lantai 2 , (2) 1 masjid ukuran 15x15m dengan nama masjid AL-Kahfi, dan 

(3) dibukanya gerbang timur sebagai akses utama pintu masuk SMA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo. Wakasek pada masa ini adalah Ibu Sudjarwati, 
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S.Pd. sebagai Wakasek Kurikulum, Bapak Drs. Bambang Suprijadi, M.Pd. 

sebagai Wakasek Kesiswaan, dan Wakasek Sarana Bapak Muh. Kholil, 

M.Pd.I. Pada masa kepemimpinan ini juga telah disusun master plan 

pembangunan gedung lantai 4. Disamping itu, peningkatan sumber daya 

manusia (guru) terus ditingkatkan melalui pengiriman studi lanjut Strata 

Dua sebanyak 15 orang di PTN dan PTS Terkemuka. 

 Untuk menertibkan qoidah persyarikatan, dilakukan seleksi dan 

pemilihan Kepala Sekolah periode 2013/2017. Hasil dari seleksi dan 

pemilihan Kepala Sekolah adalah Dr. Mulyani, S.Pd.M,Hum ditetapkan 

kembali melalui SK Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur Nomor 

735/KEP/II.0/D/2013 tanggal 08 Nopember 2013. Sementara itu, proses 

pengisian jabatan wakil kepala sekolah juga dilakukan proses seleksi, dan 

ditetapkan melalui SK Majelis Dikdasmen PWM Jatim Nomor …. 

Tanggal…. Sebagai berikut: (1) Wakasek Kurikulum Ibu Sudjarwati, S.Pd., 

(2) Wakasek Kesiswaan Bapak drh. Moch. Sachrur Rochman, (3) Wakasek 

Humas dan SDM bapak Drs. Bambang Suprijadi, M.Pd., (4) Wakasek 

Sarana Prasarana dan Ismu bapak Moh. Kholil, M.Pd.I. 

Periode Kepemimpinan Bapak Dr. Mulyani, S.Pd, M.Hum. 

berakhir pada tanggal 8 Februari 2016. Selanjutnya dilakukan dalam rangka 

untuk melakukan Pergantian Kepala sekolah untuk Periode 2016-2020, 

maka dilakukan dilakukan seleksi dan pemilihan Kepala Sekolah periode 

2016 -2020. Dari hasil Proses Seleksi yang dilakukan oleh Pimpinan Daerah 

Muhammadiyah Ponorogo dan diusulkan ke Majelis Pendidikan Dasar dan 
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Menengah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, maka terpilih 

Muh. Kholil,M.Pd.I sebagai Kepala Sekolah yang baru berdasarkan Surat 

Keputusan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur Nomor : 

76/KEP/II.0/D/2016. Beberapa prestasi kelembagaan yang bisa dicatat 

adalah (1) sebagai Sekolah pelaksana Kurikulum 2013, (2) sebagai sekolah 

Adiwiyata 2014, dan (3) sebagai Sekolah Unggul Muhammadiyah Jawa 

Timur peringkat 2. 

2. Letak Geografis SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo 

 Dari hasil penelitian, bahwa lokasi SMA Muhammadiyah 1 

Ponorogo memiliki lokasi sangat strategis karena berada di daerah 

perkotaan yaitu di JL. Batoro Katong 6 B Ponorogo yaitu: 

a. Sebelah barat 10 m dari SD Muhammadiyah 1 Ponorogo 

b. Sebelah timur bertepatan dengan Stadion Batoro Katong 

c. Sebelah selatan bertepatan dengan pusat perbelanjaan Okaz dan Jalan 

baru 

d. Sebelah utara bertepatan bundaran Luwes.
55

 

3. Visi, Misi, dan Tujuan SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo 

a. Visi 

Terwujudnya Sekolah Islam yang Unggul, Berkemajuan dan Berbudaya 

Lingkungan. 
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b. Misi 

1) Menyelenggarakan Layanan Pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai 

agama Islam. 

2) Meningkatkan Pembelajaran yang unggul melalui metode Yang 

inovatif, interaktif,menyenangkan,menantang,dan memotivasi peserta 

didik. 

3) Menanamkan nilai berkemajuan melalui budaya hidup bersih dan 

Pelestarian Lingkungan. 

4) Memaksimalkan Sumber Daya Sekolah melalui berbagai kegiatan 

untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan Lingkungan 

c. Tujuan  

1) Mewujudkan Lulusan (Peserta Didik yang unggul di bidang Agama 

Islam).  

2) Mewujudkan guru dan peserta didik yang kreatif, inovatif, dan 

berpretasi dalam bidang akademik dan non akademik.  

3) Menciptakan budaya bersih, peduli dan cinta Lingkungan.  

4) Menjadikan sekolah menjadi Taman Belajar.  

4. Struktur Organisasi  

a. Kepala Sekolah : Muh. Kholil, M.Pd.I  

b. Wakasek Kurikulum : drh. Moch.Sachrur Rochman  

c. Wakasek Kesiswaan : Ismadi,M.Pd.  

d. Wakasek Humas & SDM : Yayuk Kristanti,S.Pd  

e. Wakasek Sarana & Prasarana : Anik Yulaika,M.Pd  
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f. Biro Administrasi Umum : Suprajitno  

g. Biro Administrasi Keuangan : Agung Tribowo, SE  

5. Keadaan Guru di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo  

Adapun ustadz-ustadzah pembimbing di SMA Muhammadiyah 1 

Ponorogo ini berjumlah 52 orang dengan latar belakang pendidikan yang 

cukup memadai. Di antaranya dari kalangan dosen,dan guru. Para guru yang 

dipilih harus sesuai dengan standar mutu guru yang telah ditetapkan. Untuk 

lebih jelasnya lihat dalam lampiran 

6. Keadaan Siswa di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo  

Dalam setiap bulan data seluruh peserta didik bisa berubah. Itu 

dikarenakan ada yang masuk mendaftar dan ada juga sebagian yang keluar. 

Secara keseluruhan jumlah siswa di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo 

berjumlah 623 siswa. Yang terdiri dari kelas X IPA yang berjumlah 114 

siswa, kelas X IPS seumlah 85 siswa, kelas XI IPA sejumlah 115 siswa, 

kelas XI IPS sejumlah 81 siswa, kelas XII IPA sejumlah 147 siswa, dan 

kelas XII IPS sejumlah 81 siswa.
56

 

7. Sarana Prasarana  

Sarana prasarana memiliki peran penting dalam membantu 

berlangsungnya proses pembelajaran. Sarana dan prasarana tersebut mulai 

dari bangunan fisik atau gedung yang meliputi ruang kelas, kantor, bangku 

sekolah, alat-alat pendukung pembelajaran, sumber-sumber belajar dan 

sebagainya. Adapun sarana prasarana yang dimiliki lembaga SMA 
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Muhammadiyah ini antara lain, 1 ruang Kepala Sekolah, 2 ruang 

administrasi/tata usaha, 23 ruang kelas, 1 ruang lab komputer, 1 ruang lab 

bahasa, 1 ruang lab multimedia. 

B. Deskripsi Data Khusus 

Pada bab ini disajikan yang sesuai dengan tujuan penelitian, penyajian 

data oleh penulis dimaksudkan untuk menyajikan atau memaparkan data yang 

diperoleh dari penelitian di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo. Agar dapat 

dengan mudah dibaca dan dipahami, hasil wawancara peneliti dengan informan 

dideskripsikan secara sistematis sebagai berikut : 

1. Data Kesulitan Belajar Membaca Al-Qur’an yang Dialami Siswa di 

SMA Muhmmadiyah 1 Ponorogo 

Guru merupakan seseorang yang memiliki tugas sebagai pendidik 

bagi siswa di sekolah. Guru akan menemui masalah-masalah  yang dialami 

dari masing-masing siswa. Di dalam satu kelas, akan ditemukan siswa yang 

memiliki kemampuan kognitif yang baik dan ada pula yang kurang baik. 

Jika di dalam kelas terdapat siswa yang memiliki bentuk-bentuk kesulitan 

belajar yang bermacam macam, maka ada kemungkinan siswa tersebut 

mengalami masalah di dalam belajar sehingga sulit menerima pelajaran 

dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara dari bentuk  kesulitan belajar 

membaca Al-Qur’an yang dialami siswa di SMA Muhammadiyah 1 

Ponorogo. Kesulitan-kesulitan tersebut meliputi: (a) Kelancaran dalam 

membaca Al-Qur’an (b) Memahami bentuk huruf hijaiyah bersambung, (c) 

Menerapkan hukum bacaan tajwid tentang mad tabi’i. 
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Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Anton Mukminin 

selaku guru PAI di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo: 

“Untuk kesulitan belajar yang dialami siswa di SMA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo yaitu rata-rata siswa masih banyak 

yang kesulitan dalam membaca Al-Qur’an, dari segi kelancaran 

dalam membaca maupun dari tajwidnya ”
57

 

 

Dari hasil wawancara dengan guru PAI yang peneliti lakukan, 

dapat diketahui bahwa siswa di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo 

mengalami kesulitan dalam kelancaran membaca Al-Qur’an dan kesesuaian 

hukum tajwid. Tidak lepas dari permasalahan dan bentuk kesulitan belajar 

guru juga mengidentifikasi kesulitan belajar  yang dialami siswa dengan 

melakukan observasi, test atau lain sebagainya. Dengan hal tersebut dapat 

diketahui apakah siswa mengalami kesulitan dalam pembelajaran atau tidak 

dan bentuk-bentuk kesulitan yang dialami siswa. Berdasarkan hasil 

wawancara yang peneliti lakukan di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo 

sebagai berikut: 

“Dengan observasi, test atau pemberian soal-soal ringan, hal 

tersebut dapat menunjukan apakah siswa mengalami kesulitan 

dalam belajar atau tidak dan apa saja yang telah mereka pahami 

dan yang belum mereka pahami ”.
58

 

 

Kesulitan belajar siswa dalam kelancaran membaca Al-Qur’an juga 

diperkuat dari ungkapkan Ari Afif siswa di SMA Muhammadiyah 1 

Ponorogo: 
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“Kalau saya yang sulit itu membaca Al-Qur’an mas, dalam 

membacanya saya belum bisa lancar selain itu belum terlalu paham 

dengan tajwidnya panjang pendeknya ”
59

 

 

Hal serupa juga diungkapkan faiz: 

“Kalau saya yang sulit itu membaca dan menghafal Al-Qur’an mas, 

karena ada beberapa ayat yang bunyinya hampir sama dan butuh 

waktu yang banyak apalagi kalau gurunya telat masuk terkadang 

waktunya kurang”
60

 

 

Bentuk kesulitan belajar siswa dalam membaca Al-Qur’an juga  

diungkapkan oleh Fahrur Roji guru PAI di SMA Muhammadiyah 1 

Ponorogo sebagai berikut: 

 “Dari pengamatan saya siswa di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo 

masih cenderung kesulitan dalam kelancaran membaca Al-Qur’an 

dan terdapat siswa yang memang harus diberi jam pembelajaran 

khusus dalam membaca, memahami hukum-hukum tajwidnya 

misalnya pada hukum bacaan mad tabi’i yang biasanya sering 

dilewatkan dan pelatihan menulis Al-Qur’an”
61

 

 

  Selain kelancaran dalam membaca dan kurangnya pemahaman 

siswa mengenai hukum-hukum tajwid dalam suatu bacaan, kesulitan yang 

dialami siswa dalam belajar membca Al-Qur’an yaitu dalam memahami 

perubahan bentuk-bentuk huruf hijaiyah bersambung seperti yang 

diungkapkan oleh Marsita guru PAI  di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo: 

“Siswa belum mampu dalam memahami hukum-hukum bacaan Al-

Qur’an yang sesuai dengan tajwidnya, beberapa siswa masih 

kesulitan dalam membaca maupun memahami huruf hijaiyah yang 

bersambung”
62
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Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa kesulitan 

belajar membaca Al-Qur’an yang dialami siswa yaitu kesulitan dalam 

kelancaran membaca Al-Qur’an, siswa kurang memahami hukum tajwid 

tentang mad tabi’i dan kurangnya pemahaman siswa dalam memahami 

perubahan bentuk huruf hijaiyah bersambung. 

  Kesulitan belajar yang dialami siswa dalam belajar membaca Al-

Qur’an juga dipengaruhi dari beberapa faktor, baik fakor yang berasal dari 

dalam diri siswa itu sendiri maupun faktor yang berasal dari luar diri siswa 

seperti pada lingkungan keluarga. Hal tersebut seperti yang diungkapakan 

Anton Mukminin guru PAI di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo : 

 “Dalam membaca Al-Qur’an kurangnya pemahaman siswa 

terhadap tanda baca, kurangnya murojaah saat di luar sekolah dan 

kurangnya bimbingan orang tua saat di rumah dalam membaca Al-

Qur’an”
63

 

 

Dalam hal faktor penyebab kesulitan belajar membaca Al-Qur’an 

yang dialami siswa hal serupa juga diungkapkan Fahrur Roji selaku guru 

PAI sebagai berikut: 

 

“Bisa dari kurangnya membaca berulang-ulang atau atau murojaah, 

siswa yang hanya mempelajari Al-Qur’an saat di sekolah saja tanpa 

sering mengulang-ulangnya saat di rumah maka dalam kelancaran 

membaca dan memahami hukum tajwidnya akan kurang”
64

     

 

  Selain itu faktor yang mendasari kurangnya pemahaman siswa 

terhadap bentuk-bentuk huruf hijaiyah yang bersambung disebabkan 

kurangnya latihan yang dilakukan oleh siswa pada saat di rumah, baik 

latihan dalam hal menulis maupun membaca. Seperti yang diungkapkan 

Marsita guru PAI di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo sebegai berikut: 
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“Kurangnya latihan pada saat di rumah baik latihan dalam hal 

menulis membaca dan memahami huruf-huruf hijaiyah”
65

 

 

Dari hasil wawancara  tersebut dapat diketahui bahwa siswa 

mengalami kesulitan dalam kelancaran membaca Al-Qur’an disebabkan 

beberapa faktor yaitu kurangnya murojaah dan bimbingan orang tua pada 

saat di rumah. Dalam hal ini kurangnya perhatian maupun bimbingan yang 

diberikan orang tua pada saat di rumah menyebabkan kurangnya 

kemampuan anak dalam membaca Al-Qur’an maupun memahami hukum-

hukum pada bacaanya karena semakin sering seorang anak dibimbing dan 

dibiasakan untuk membaca Al-Qur’an maka hal tersebut dapat 

meningkatkan kemampuan anak dalam membaca Al-Qur’an. Selain itu  

kesulitan yang dialami siswa dalam memahami perubahan bentuk-bentuk 

huruf hijaiyah berambung disebakan karena kurangnya latihan yang 

dilakukan siswa pada saat di rumah baik dalam hal menulis membaca 

maupun memahami bentuk-bentuk huruf.   

Dari deskripsi data di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

kesulitan belajar membaca Al-Qur’an yang dialami siswa di SMA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo yaitu: kelancaran dalam membaca Al-Qur’an, 

memahami perubahan bentuk huruf hijaiyah yang bersambung dan 

menerapkan hukum bacaan tajwid tentang mad tabi’i. 

Kesulitan belajar membaca Al-Qur’an yang dialami siswa tentu 

disebabkan dari beberapa faktor baik yang berasal dari dalam diri siswa itu 

sendiri maupun dari luar diri siswa itu sendiri. Dari hasil deskripsi data di 
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atas dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor-faktor yang mendasari atau yang 

menyebabkan timbulnya kesulitan belajar dalam membaca Al-Qur’an pada 

diri siswa yaitu kurangnya murojaah atau membaca berulang-ulang pada 

siswa dan kurangnya bimbingan orang tua dalam membaca Al-Qur’an pada 

saat di rumah.  

Sementara kurangnya pemahaman siswa dalam memahami 

perubahan bentuk-bentuk huruf hijaiyah bersambung disebabkan kurangnya 

latihan menulis maupun memahami bentuk-bentuk huruf yang dilakukukan 

siswa pada saat di rumah. 

Terdapat beberapa siswa yang belum lancar dalam membaca Al-

Qur’an dan belum mampu memahami perubahan bentuk huruf hijaiyah yang 

bersambung dengan huruf hijaiyah yang lain  membuat siswa terbata-bata 

ketika membaca Al-Qur’an karena harus mengingat-ingat perubahan bentuk 

huruf hijaiyah dan kesulitan dalam membedakan panjang dan pendek dalam 

bacaan atau yang terdapat pada mad tabi’i seperti “alif”  “ya”  atau “wawu” 

sehingga ketika membaca Al-Qur’an bacaan panjang dibaca pendek, 

sedangkan bacaan pendek dibaca panjang. 

Berbicara mengenai kelancaran dan pemahaman terhadap tajwid 

dalam membaca Al-Qur’an, merupakan suatu yang sangat penting untuk 

dipelajari dan dipahami mengingat tajwid merupakan ilmu yang 

menjelaskan konsep-konsep hukum dalam membaca ayat Al-Qur’an. 

Dalam hal ini, proses belajar mengajar sangat penting untuk 

meningkatkan kualitas anak dalam membaca Al-Qur’an. Dalam proses 
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pembelajaran upaya atau usaha guru sangat lah penting demi kelangsungan 

proses belajar mengajar dan tercapainya hasil yang baik. 

2. Data Upaya Guru PAI Mengatasi Kesulitan Belajar Membaca Al-

Qur’an di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo. 

Kehadiran guru dalam proses pembelajaran merupakan peranan 

yang sangat penting, peranan guru itu belum dapat digantikan oleh teknologi 

seperti radio, tv, tape recorder, computer, internet maupun teknologi yang 

paling modern. Banyak unsur-unsur manusiawi seperti sikap, nilai, 

perasaan, motivasi kebiasaan dan keteladanan, yang diharapkan dari hasil 

proses pembelajaran yang tidak dapat dicapai kecuali melalui pendidik. 

Seperti yang terjadi di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo terdapat 

beberapa siswa yang masih kesulitan dalam belajar membaca Al-Qur’an dan 

memerlukan peran dan bimbingan dari seorang pendidik atau guru untuk 

mencapai keberhasilan dalam suatu pembelajaran seperti yang diungkapkan 

oleh Ari Afif siswa di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo: 

“Minta bantuan gurunya mas, kalau saya tidak bisa saat giliran 

maju kedepan untuk membaca itu saya tanyakan dengan gurunya 

terkadang juga tanya dengan teman”
66

 

 

Hal serupa juga disampaikan oleh Faiz : 

“Saya tanyakan dengan gurunya mas, terkadang saya tanyakan 

dengan teman saya yang sudah bisa terkadang juga lihat buku”
67

 

 

  Dalam lingkungan pendidikan, salah satu peran guru adalah 

fasilitator dalam hal ini seorang guru akan memberikan fasilitas atau 
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kemudahan dalam proses belajar mengajar sehingga interaksi belajar 

mengajar akan akan senantiasa berlangsung secara efektif dan dapat 

mencapai tujuan dari proses belajar mengajar. 

Dari deskripsi data diatas dapat diketahui bahwa untuk mengatasi 

masalah atau kesulitan belajar yang dialami siswa memang peran guru 

sangatlah diperlukan. Banyak upaya guru yang dapat dilakukan oleh seorang 

guru atau pendidik dalam mengatasi kesulitan belajar membaca Al-Qur’an 

yang dialami siswa salah satunya yaitu dengan melakukan pembiasaan 

membaca dan menyimak secara langsung bacaan siswa seperti yang 

diungkapkan Anton Mukminin guru di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo: 

“Dengan pembiasaan, setiap pagi sebelum pembelajaran dimulai 

semua siswa dibiasakan membaca ayat-ayat pendek bersama-sama 

dan pada saat pembelajaran harus teliti saya memanggil siswa satu 

persatu ke depan untuk membaca Al-Qur’an dan saya menyimak 

bacaan mereka jadi harus teliti antara siswa yang sudah lancar 

dalam membaca dan menulis Al-Qur’an dan mana yang belum dan 

untuk untuk siswa yang memang belum lancar diadakan 

pembelajaran atau jam khusus untuk melatihnya dalam membaca 

maupun menulis ayat-ayat Al-Qur’an”
68

 

 

  Pembiasaan adalah suatu cara yang dipakai oleh seorang pendidik 

untuk membiasakan siswa dalam  melakukan suatu kegiatan secara 

berulang-ulang sehingga dengan sendirinya dan otomatis kegiatan atau 

kebiasaan tersebut dapat dilakukan tanpa adanya paksaan dari orang lain. 

Pembiasaan juga merupakan metode pendidikan yang penting metode 

pembiasaan merupakan metode pendidikan bagi siswa yang perosesnya 
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dilakukan secara bertahap dan menghasilkan kegiatan yang bersifat 

rutinitas. 

Dalam hal upaya yang dilakukan guru untuk mengatasi kesulitan 

belajar membaca Al-Qur’an. Hal serupa juga diungkapkan oleh faiz: 

“Kalau kami belum bisa atau belum paham biasanya guru 

menjelaskan terlebih dahulu mas dan dicontohkan atau dibacakan 

yang belum kami pahami”
69

 

 

  Pembiasaan dalam membaca Al-Qur’an adalah upaya praktis 

dalam pembinaan kelancaran dalam membaca Al-Qur’an. Dengan metode 

pembiasaan yang dilakukan pendidik dapat terciptanya suatu kebiasaan yang 

baik bagi anak didik selain itu dengan mengguanakan metode pembiasaan 

siswa dapat membaca secara terus menerus atau berulang-ulang siswa akan 

lebih mudah menangkap apa yang diajarkan dan senantiasa mereka ingat.  

  Dalam hal ini metode pembiasaan yang diberikan oleh seorang 

guru kepada siswa yaitu pada saat sebelum memulai pembelajaran. Siswa 

ditugaskan untuk membaca surah-surah pendek sebelum memulai 

pembelajaran. Selain itu dengan menyimak, seorang guru yang menyimak 

secara langsung bacaan siswa hal tersebut akan lebih mudah bagi guru untuk 

mengetahui bentuk kesulitan dalam membaca yang dialami siswa, seorang 

guru dapat langsung membenarkan bacaan siswa jika siswa mengalami 

kesalahan atau kekeliruan dalam membaca Al-Qur’an. Siswa dapat 

mengikuti perbaikan bacaan yang dicontohkan oleh seorang guru. Dengan 

menerapkan metode pembiasaan dan menyimak yang dilakukan guru PAI 
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untuk mengatasi kesulitan belajar membaca Al-Qur’an hal tersebut 

merupakan cara yang efektif untuk meningkatkan kemampuan siswa 

khusunya dalam kelancaran membaca Al-Qur’an. 

  Dari deskripsi data di atas dapat diketahui upaya yang dilakukan 

guru PAI mengatsai kesulitan belajar membaca Al-Quran dalam kelancaran 

membaca yaitu dengan menggunakan metode pembiasaan dan menyimak, 

dimana dengan adanya pembiasaan dalam membaca Al-Qur’an siswa akan 

lebih sering dalam membaca dan dengan adanya pembiasaan yang 

diberlakukan kepada siswa mereka akan lebih sering membaca sekaligus 

mengingat bacaan yang mereka baca dan dengan menyimak metode 

menyimak hampir sama dengan metode sorogan yaitu siswa bergiliran satu 

persatu menurut kemampuan membacanya. Dalam hal ini  guru dapat 

memberikan contoh kepada siswa dan siswa dapat menirukan guru dan guru 

dapat mengetahui secara langsung setiap kesalahan atau kekeliruan dalam 

bacaan siswa 

Upaya lain juga dilakukan guru PAI untuk mengatasi kesulitan 

belajar membaca Al-Qur’an yang dialami siswa mengenai kurangnya 

pemahan siswa terhadap memahami hukum-hukum tajwid pada mad tabi’i 

dalam membaca Al-Qur’an seperti yang diungkapkan oleh Fahrur Roji 

selaku guru PAI di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo: 

“Kalau saya melalui bimbingan atau pendekatan  langsung terhadap 

siswa untuk mempermudah jalannya komunikasi antar guru dan 

siswa selain itu mengetahui kesulitan apa mereka alami selanjutnya 
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guru dapat melakukan bimbingan atau pelatihan terhadap siswa 

baik dalam hal menulis maupun membaca Al-Qur’an”
70

 

 

  Di dalam proses pembelajaran hubungan positif antara guru dan 

siswa juga dapat mempengaruhi hasil dari proses pembelajaran, guru yang 

dapat memahami dan dapat berkomunikasi dengan baik terhadap siswa 

maka akan lebih mudah memahami kondisi siswa baik itu yang diketahui 

melalui pengamatan langsung terhadap siswa maupun keluhan yang 

disampaikan oleh siswa pada saat pembelajaran. Pada umumnya siswa yang 

memiliki hubungan yang baik terhadap guru tidak akan merasa sungkan  

dalam menyampaikan kesulitan belajar yang mereka alami. 

  Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa upaya Guru 

PAI dalam mengatasi kesulitan belajar membaca Al-Qur’an dalam 

memahami hukum bacaa pada mad tabi’i yang dilakukan terhadap siswa 

yaitu dengan bimbingan dan menjaga kedekatan positif terhadap siswa 

dalam proses pembelajaran. Dengan adanya keakraban yang terjadi anatara 

seorang guru dan siswa peran dari seorang guru sebagai pembimbing juga 

dapat terlakasana. Seorang guru dapat memberikan bimbingan individu dan 

bimbingan kelompok kepada siswa yang mengalami kesulitan dalam 

membaca Al-Qur’an seperti pada kurangnya pemahaman siswa dalam 

memahami hukum bacaan pada mad tabi’i. 

  Dalam hal bimbingan individu yang dimaksud yaitu sebagain 

waktu guru dipergunakan untuk menerangkan pokok-pokok pelajaran 

sekedar dua atau tiga halaman, sedangkan membacanya sangat ditekankan 
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kemudian menilai prestasi atau kemampuan siswa. sedangkan dalam 

bimbingan kelompok dalam kegiatannya yaitu guru menerangkan pokok 

pelajaran atau bacaan kepada siswa kemudian mengadakan tes dan 

pembenaran terhadap bacaan siswa yang disimak oleh semua siswa. 

  Selain itu seorang guru dapat memberikan bimbingan kepada siswa 

dalam membaca dan mengarahkan siswa secara langsung pada saat 

pembelajaran agar siswa lebih semangat dan tidak merasa jenuh ataupun 

bosan dalam belajar membaca Al-Qur’an. Dengan adanya keakraban antara 

guru dan siswa juga diharapkan terjadinya interaksi belajar mengajar yang 

lebih harmonis dalam hal ini diharapkan mampu mendekatkan emosional 

guru terhadap siswa, sehingga hal-hal yang dirasa sulit mampu ditanyakan 

siswa tanpa adanya rasa sungkan terhadap guru 

Tidak terlepas dari upaya yang dilakukan guru untuk mengatasi 

kesulitan belajar membaca Al-Qur’an maupun memahami bentuk-bentuk 

tanda dalam bacaan serta perubahan bentuk huruf hijaiyah bersambung pada 

ayat-ayat dalam Al-Qur’an upaya lain juga diterapkan guru PAI seperti yang 

diungkapkan Marsita guru PAI di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogro 

sebagai berikut: 

“Memberikan pelatihan terhadap siswa, jadi siswa diberikan jam 

khusus untuk belajar Al-Qur’an dengan beberapa tahapan yang 

dimulai dari pengenalan terhadap huruf, pelatihan penulisan huruf, 

pengenalan tanda baca dan bimbingan dalam membaca maupun 

memahami hukum bacaan sesuai dengan tajwidnya”
71

 

 

Untuk memperkuat pernyatan di atas hal serupa juga diungkapkan oleh faiz: 
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“Kalau kami belum bisa atau belum paham biasanya diberi tahu 

atau dijelaskan gurunya mas biasanya juga ada latihan baca dan 

menulis Al-Qur’an”
72

 

 

  Penambahan jam pembelajaran yang dilakukan oleh guru PAI di 

SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo tidak lain hal tersebut dimaksud untuk 

memperhatikan tingkat perkembangan dan kemampuan siswa dalam 

pembelajaran Al-Qur’an hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan 

kemampuan siswa dalam membaca maupun memahami hukum-hukum pada 

bacaan Al-Qur’an. Dalam kegiatan ini,  Siswa dikelompokan menjadi 

beberapa kelompok sesuai dengan batas kemampuannya, kegiatan 

penambahan jam pembelajaran ini dilakukan di kelas-kelas yang dibagi 

sesuai dengan kelompok kemampuan siswa yang lebih difokuskan pada 

siswa yang kurang mampu dalam membaca dan menulis Al-Qur’an. 

 Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui upaya yang dilakukan 

guru PAI dalam mengatasi kesulitan yang dialami siswa dalam memahamai 

bentuk-bentuk perubahan huruf hijaiyah yang bersambung dan kurang 

memahami hukum-hukum bacaan yang sesuai dengan kaidahnya yaitu 

dengan mengadakan pembinaan atau pelatihan terhadap siswa mengadakan 

jam khusus yang dibagi dari berbagai kelompok sesuai dengan macam-

macam bentuk kesulitan yang mereka alami. Dalam pelatihan tersebut 

dilakukan dengan beberapa tahapan yang dimulai dari pengenalan terhadap 

huruf, pelatihan penulisan huruf, pengenalan tanda baca dan bimbingan 
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dalam membaca maupun memahami hukum bacaan yang sesuai dengan 

kaidah bacaanya 

Dari deskripsi data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya 

atau peran yang dilakukan guru PAI untuk mengatasi kesulitan belajar siswa 

dalam memhamai bentuk-bentuk huruf hijaiyah bersambung dan 

memahamai hukum-hukum dalam bacaan yaitu dengan pelatihan yang 

dilakukan dengan beberapa tahapan, dalam kegiatan tersebut seorang guru 

memberikan pelatihan baik dalam hal menulis maupun membaca selain itu 

guru memberikan tugas kepada siswa untuk dikerjakan di rumah seperti 

tugas menulis ayat-ayat dalam Al-Qur’an menghafal surah-surah pendek 

dan memeriksa kembali tugas yang diberikan kepada siswa pada pertemuan 

berikutnya.
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BAB V 

ANALISIS DATA 

A. Kesulitan Belajar Membaca Al-Qur’an di SMA Muhammadiyah 1 

Ponorogo  

Aktivitas belajar bagi setiap individu tidak selamanya berlangsung 

secara wajar. Kadang-kadang lancar, kadang-kadang tidak, kadang-kadang 

dapat cepat menangkap apa yang dipelajari kadang-kadang terasa sangat sulit. 

kesulitan masing-masing individu memang wajar karena tidak semua orang 

memiliki kemampuan yang sama. Fenomena ini seperti yang terjadi di SMA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo. Dilihat dari sekolahnya, tentu memiliki siswa 

yang berbeda-beda baik dari latar belakang maupun kemampuan yang dimiliki 

dari masing-masing indvidu atau siswa. Ada sebagain siswa yang dari SMP, 

MTs dan bahkan juga dari Pondok pesantren. Hal ini yang menyebabkan 

terjadinaya perbedaan kemampuan dari masing-masing siswa terutama dari 

segi pelajaran agama atau pelajaran Al-Qur’an. Terdapat beberapa siswa yang 

memerlukan bimbingan lebih. Karena tidak semua siswa mampu dalam 

pelajaran tersebut. Dari hasil penelitian terdapat kesulitan belajar membaca Al-

 Qur’an yang dialami siswa di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo seperti 

kelancaran dalam membaca Al-Qur’an, memahami perubahaan bentuk huruf 

hijaiyah yang bersambung, menerapkan hukum bacaan tajwid tentang mad 

tabi’i 

Dalam membaca Al-Qur’an memang butuh proses untuk belajar yang 

memang tidak mudah dan membutuhkan ketekunan serta waktu yang panjang, 
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lemahnya kelancaran siswa dalam membaca Al-Qur’an dapat dipengaruhi dari 

beberapa faktor diantaranya siswa belum mampu dalam memahami perbedaan 

huruf hijaiyah yang bersambung yang mengakibatkan siswa masih terbata-bata 

dalam membaca Al-Qur’an, selian pemaham terhadap perbedaan  huruf faktor 

lain yang menyebabkan siswa kurang lancar dalam membaca Al-Qur’an yaitu 

kurangnya murojaah siswa atau membaca berulang-ulang yang menyebabkan 

siswa masih merasa kaku dalam membaca dan kurangnya bimbingan orang tua 

dalam membaca Al-Qur’an pada saat di rumah.    

Dari deskripsi data bab empat dapat disimpulkan bahwa kesulitan 

belajar membaca Al-Qur’an yang dialami siswa yaitu kelancaran membaca Al-

Qur’an yang disebabkan dari beberapa faktor yaitu kurangnya pemahaman 

siswa terhadap tanda baca atau huruf yang bersambung, kurangnya murojaah 

saat di luar sekolah dan bimbingan orang tua saat di rumah dalam membaca 

Al-Qur’an 

Seperti yang telah dijelaskan di atas pemahaman siswa terhadap 

perubahan bentuk huruf-huruf hijaiyah yang bersambung berdampak pada 

kesulitan siswa dalam membaca Al-Qur’an, siswa yang belum mampu dalam 

memahami perubahan betuk huruf hijaiyah yang bersambung maka dalam 

membaca akan kesulitan terutama dalam kelancaran membaca dan pelafatan 

bunyi huruf yang tidak sesuai dengan kaidah dalam bacaan  

Bagi seorang siswa, untuk dapat membaca Al-Qur’an dengan lancar 

tentunya harus dapat memahami dan mengetahui secara mendetail akan huruf 

hijaiyah terutama pada perubahan bentuk-bentuk huruf yang bersambung 
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merupakan hal yang paling penting, lemahnya pemahaman siswa terhadap 

bentuk-bentuk perubahan huruf hijaiyah besambung disebabkan karena 

kurangnya latihan yang dilakukan siswa pada saat di luar sekolah, siswa hanya 

mempelajari penulisan dan pemahaman tentang ayat atau huruf-huruf Al-

Qur’an hanya pada saat di sekolah yang memiliki waktu yang relatif singkat 

tanpa mengulangnya saat di luar sekolah 

Dari deskripsi data bab empat dapat ditarik kesimpulan bahwa, 

kesulitan yang dialami siswa yaitu dalam memahami perbedaan bentuk-bentuk 

huruf hijaiyah yang bersambung, hal tersebut disebabkan kurangnya latihan 

yang dilakukan siswa saat di luar sekolah, dalam hal ini guru berperan penting 

dalam membimbing dan melatih pemahaman siswa terhadap perbedaan huruf 

yang bersambung, baik pelatihan dalam menulis maupun membaca. 

Kesulitan siswa dalam membaca Al-Qur’an juga ditunjukan dari 

kurangnya pemahaman siswa terhadap hukum-hukum bacaan yang sesuai 

dengan kaidahnya seperti pada mad tabi’i yang sering dilewatkan atau tidak 

dibaca siswa.  

Dalam membaca Al-Qur’an sering kali siswa tidak memperhatikan 

panjang dan pendek dalam suatu bacaan, ayat yang seharusnya dibaca panjang 

namun dibaca pendek dan sebaliknya ayat yang seharusnya pendek namun 

dibaca panjang. Ketidak sesuaian dalam bacaan siswa dipengaruhi dari 

lemahnya pemahaman siswa terhadap hukum dari bacaanya, seperti hal nya 

pada hukum bacaan mad tabi’i yang seharusnya panjang namun dibaca pendek. 
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Dari deskripsi data bab empat dapat ditarik kesimpulan bahwa  

kesulitan yang dialami siswa yaitu dalam memahami hukum bacaan tajwid 

yaitu pada mad tabi’i siswa terkadang melewatkan hukum bacaan atau tidak 

memenuhi bacaan sesuai dengan kaidah hukum bacaannya. Hal ini disebabkan 

kurangnya pemahaman siswa terhadap hukum bacaan tersebut, dalam hal ini 

guru berperan penting dalam membimbing dan melatih siswa untuk 

meningkatkan kemampuannya dalam memahami hukum mad tabi’i. 

Upaya membimbing dan melakukan pendekatan secara langsung 

terhadap siswa serta menyimak bacaan siswa dapat dengan mudah mengetahui 

kesalah maupun kesulitan dalam belajar yang dialami siswa, dalam hal ini 

pendekatan terhadap siswa diharapkan terjadi interaksi belajar mengajar yang 

lebih harmonis antara guru dan siswa serta mampu mendekatkan emosional 

guru terhadap siswa, sehingga hal-hal yang dirasa sulit mampu ditanyakan 

siswa tanpa adanya rasa sungkan terhadap guru.  

B. Upaya Guru PAI Mengatasi Kesulitan Belajar Membaca Al-Qur’an di 

SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo 

Dalam proses belajar mengajar peran guru sangat penting. Menjadi 

pembimbing yang profesional adalah yang mampu mendidik, membimbing, 

melatih dan menilai. Karena peranan itu belum tentu dapat digantikan oleh 

siapapun. Baik yang menggantikan itu berupa teknologi yang paling modern. 

Keteladanan, motivasi, perasaan adalah yang diharapkan dari hasil proses 

pembelajaran. Seperti yang terjadi di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo 

terdapat beberapa siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar membaca Al-
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Qur’an seperti kelancaran dalam membaca Al-Qur’an, kurangnya pemahaman 

terhadap perubahan huruf hijaiyah bersambung dan kurangnya pemahaman 

terhadap hukum bacaan tajwid tentang mad tabi’i.  

Dari beberapa kesulitan belajar yang dialami siswa tersebut peran dari 

seorang guru dalam membimbing, mengarahkan, dan meningkatkan 

kemampuan dan pemahaman siswa sangat dibutuhkan. 

Guru harus dapat mendidik, membimbing dan meningkatkan 

kemampuan siswanya dengan berbagai upaya. Peran terpenting dalam hal ini 

adalah bagaimana cara atau upaya guru untuk melepaskan masalah yang 

dihadapi siswa ketika mengalami kesulitan dalam belajar. dari deskripsi data 

bab empat dapat disimpulkan bahwa peran seorang guru PAI dalam mengatasi 

kesulitan belajar membaca Al-Qur’an yaitu dengan melakukan metode 

pembiasaan dan menyimak secara langsung bacaan siswa. peran guru dalam 

hal inu sudah dilaksanakan dengan baik. Dengan menerapkan metode 

pembiasaan secara otomatis juga dapat meningkatkan murojaah atau membaca 

berulang-ulang pada siswa sehinggga dapat meningkatkan kemampuan siswa 

dalam membaca ataupun dalam kelancaran membaca dan siswa akan lebih 

mudah mengingat apa yang telah mereka baca. 

Manfaat dari pembiasaan yang diberlakukan terhadap siswa selain 

dapat meningkatakan kelancaran siswa dalam membaca juga dapat memudahka 

siswa dalam menyebutkan atau melafatkan bunyi huruf yang sesuai dengan 

kaidah hukum bacaannya. Selain dengan menggunakan metode pembiasaan 

guru juga menyimak bacaan siswa, dalam menyimak bacaan siswa guru sudah 
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melakukan tugasnya dengan baik, guru dapat menyimak bacaan siswa dengan 

baik dan mengetahui bentuk kesulitan yang dialami siswa dalam 

belajarmembaca Al-Qur’an.   

 Dengan menyimak guru dapat secara langsung memperbaiki 

kesalahan yang dialami siswa, guru dapat mencontohkan bacaan terhadap 

siswa dan siswa dapat menirukan guru guru secara langsung.  

Kehadiran seorang guru selain untuk mendidik, juga berperan untuk 

membimbing, mengarahkan, melatih serta mengevaluasi siswanya. Guru dapat 

diibaratkan sebagai pembimbing perjalanan, yang berdasarkan pengetahuan 

dan pengalamannya bertanggung jawab atas kelancaran perjalanan itu. Tanpa 

bimbingan, anak didik akan mengalami kesulitan dalam menghadapi 

perkembangan dirinya. Seorang yang membimbing harus mempunyai sikap 

yang sabar dan teliti  

Dalam hal ini peran guru sebagai pembimbing sudah terlaksana 

dengan baik, guru melakukan bimbingan dan pendekatan langsung terhadap 

beberapa siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar, adanya keakraban 

atau hubungan yang baik antara guru dan siswa dapat diharapkan 

mempermudah jalannya komunikasi antara seorang guru dan siswa. 

Pendekatan terhadap siswa  dalam hal ini juga berfungsi terjadinya interaksi 

belajar mengajar yang lebih baik antara guru dan siswa serta mampu 

mempengaruhi emosional siswa, sehingga hal-hal yang dirasa sulit mampu 

ditanyakan siswa tanpa adanya rasa sungkan terhadap guru, guru dapat 

memberikan bimbingan secara baik terhadap siswa yang mengalami kesulitan 
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dalam membaca Al-Qur’an, baik bimbingan yang dilakukan secara individu 

maupun kelompok. 

Selain pembiasaan dan pendekatan terhadap siswa upaya lain juga 

dilaukan guru PAI dalam mengatasi kesulitan belajar siswa, yaitu dengan 

melakukan pelatihan terhadap siswa, dalam hal ini guru telah melakukan 

pelatihan dengan baik terhadap siswa, guru dapat mengetahui bentuk kesulitan 

belajar yang dialami siswa dan mengatasinya dengan beberapa tahapan 

pelatihan terhadap siswa sesuai dengan bentuk kesulitan yang dialami. Guru 

melakukan pelatihan menulis kepada siswa yang memang belum memahami 

huruf hijaiyah terutama pada perbedaan bentuk huruf yang bersambung, selain 

pelatihan menulis guru membimbing siswa dalam mengucapkan atau 

melafatkan huruf dengan benar serta memberikan pemahaman terhadap 

hukum-hukum tajwid sesuai dengan kaidahnya. 

Di dalam pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman 

siswa, guru juga memberikan tugas kepada siswa untuk dikerjakan di rumah 

seperti menulis membaca ayat-ayat Al-Qur’an dan memberikan penilaian 

terhadap hasil siswa. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang upaya guru PAI mengatasi 

kesulitan belajar membaca Al-Qur’an di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo 

bahwa: 

1. Kesulitan belajar membaca Al-Qur’an yang dialami siswa di SMA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo yaitu kelancaran dalam membaca Al-Qur’an, 

kurangnya pemahaman siswa terhadap huruf hijaiyah bersambung dan siswa 

kurang memahami tajwid tentang mad tabi’i. Upaya guru PAI di SMA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo dalam mengatasi kesulitan belajar membaca 

Al-Qur’an dapat dilakukan dengan baik. 

2. Guru memberlakukan pembiasaan membaca surah-surah pendek sebelum 

pembelajaran dan dalam pembelajaran guru menyimak bacaan siswa dengan 

teliti untuk mengetahui kesulitan yang dialami siswa dan mengadakan jam 

pembelajaran khusus untuk melatih siswa dalam menulis dan membaca Al-

Qur’an, guru melakukan pendekatan dan bimbingan langsung terhadap 

siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar membaca Al-Qur’an yang 

diharapkan terjadi proses pembelajaran yang baik antara guru dan siswa. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil temuan peneliti, sebagai bahan pertimbangan 

bagi pihak-pihak terkait, peneliti memeberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Diharapkan SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo meningkatkan lagi 

program pembelajaran Al-Qur’an yang sudah dilaksanakan, sehingga 
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SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo akan lebih berkembang lagi dimasa 

yang akan datang. 

2. Upaya guru PAI mengatasi kesulitan belajar membaca Al-Qur’an di 

SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo sudah baik, namun perlu adanya 

perbaikan dalam hal pengelolaan pembelajaran agar menciptakan suasana 

yang tidak membosankan serta memanfaatkan media atau sarana, 

menciptakan suasana belajar membaca Al-Qur’an yang menyenangkan 

sehingga siswa antusias untuk mengikuti, dan menanamkan pada diri 

siswa akan pentingnya Al-Qur’an bagi kehidupan.  

3. Bagi para siswa hendaknya dipahami bahwa salah satu faktor yang 

mendukung prestasi belajar agama Islam adalah dengan memiliki 

kemampuan dalam membaca Al-Qur’an. Siswa hendaknya memahami 

pentingnya belajar Al-Qur’an dan bisa menumbuhkan semangat untuk 

belajar Al-Qur’an. Belajar Al-Qur’an hendaknya tidak hanya di sekolah 

namun juga di rumah. Siswa yang telah memiliki kemampuan dalam 

membaca Al-Qur’an, ia akan mampu memahami, menghayati dan 

mengamalkan ajaran agama Islam dengan baik. 
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