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Negeri Ponorogo, Dosen Pembimbing:  Muh. 
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Begitu banyak siswa yang mempunyai kemampuan 

membaca al qur’an yang masih kurang bahkan ada yang 

tidak mampu membaca sama sekali, oleh karena itu bentuk 

bimbingan cara membaca al qur’an merupakan bentuk 

pembelajaran agar siswa berkemampuan membaca al qur’an 

tersebut. Hal ini juga akan membantu guru agama Islam 

dalam memberikan pembelajaran agama Islam di sekolah. 

Selain itu siswa dapat mempelajari berbagai perintah-

perintah Allah untuk menjalani kehidupan ini secara Islami. 

Mengingat banyak sekali perintah-perintah yang 

mengarahkan pada perilaku kehidupan ini agar dalam 

kehidupannya lebih baik dan selamat di dunia akhiratnya.  

Berdasarkan dari uraian diatas, maka selanjutnya 

akan disampaikan tentang perumusan masalah dalam 

penelitian ini, yaitu: (1) Bagaimana peran guru dalam 

pembimbingan belajar Al qur’an siswa SMPN 1 Pudak 

Ponorogo ? (2) Bagaimana langkah-langkah pembimbingan 

belajar Al qur’an siswa SMPN 1 Pudak Ponorogo ? Tujuan 

dalam penelitian ini, disampaikan sebagai berikut: (1) Ingin 

mengetahui peran guru dalam pembimbingan belajar Al 

qur’an siswa SMPN 1 Pudak Ponorogo. (2) Ingin 



 
 

 

mengetahui langkah-langkah pembimbingan belajar Al 

qur’an siswa SMPN 1 Pudak Ponorogo.  

Dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian 

deskriptif kualitatif dengan beberapa kegiatan yang 

mencakup teknik mengambil data, yaitu dengan cara 

melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik 

analisa data menggunakan teknik diskriptif atau lebih 

spesifik menggunakan model interaktif. 

Hasil penelitian ini adalah: (1) Bentuk peran guru 

dalam pembimbingan belajar membaca Alqur'an harus 

benar-benar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. 

Bentuk peran guru antara lain melakukan penambahan jam 

belajar dan membimbing siswa dalam ekstrakurikuler baca 

Al-Qur'an. (2) Langkah yang dilakukan antara lain 

mengadakan penambahan jam belajar Al-Qur'an, untuk 

memaksimalkan aktivitas belajar siswa. Kemudian 

melakukan pembimbingan dalam program ekstrakurikuler 

baca Al-Qur'an, dengan maksud semua siswa mampu 

membaca Al-Qur'an dengan baik. Hal tersebut dilakukan 

mengingat jika mengandalkan pada jam yang tersedia sangat 

kecil sekali untuk mencapai keberhasilan siswa mampu 

membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin 

padat membuat semakin meningkatnnya berbagai 

kebutuhan yang harus dipenuhi. Bentuk kebutuhan 

yang harus dipenuhi bukan hanya berupa kebutuhan 

lahiriyah juga kebutuhan akan batiniyah. Kebutuhan 

lahiriyah sebenarnya mempunyai peran penting dalam 

kehidupan manusia, mengingat dengan terpenuhinya 

kebutuhan batin akan memberikan ketenangan dan 

kenyamanan dalam kehidupan manusia. Hal ini sangat 

penting, karena upaya mencapai tujuan hidupnya 

dapat dicapai dan diperoleh dengan lebih maksimal, 

karena dengan ketenangan dan kenyamanan diri 

manusia akan mempermudah manusia menjalankan 

aktivitasnya sesuai yang diinginkan. 

Salah satu bentuk kebutuhan batiniyah yaitu 

berupa yang terkadang dilupakan itu adalah waktu 

untuk melakukan pembelajaran yang membuat hidup 

manusia lebih berarti dan bermakna. Padahal ilmu itu 

mempunyai arti yang sangat penting dalam kehidupan 



 
 

 

manusia, karena semua perilaku manusia itu harus 

didukung dengan ilmu pengetahuan yang cukup dan 

mumpuni. Jika ilmu manusia terbelakang, akibatnya 

akan menjadi masyarakat yang terbelakang pula, yang 

selanjutnya dapat menjadikan hidupnya akan 

dipinggirkan oleh masyarakat yang berilmu lebih 

tinggi.  

Ilmu merupakan sesuatu penting bagi 

kehidupan manusia, karena dengan ilmu manusia 

dapat memperpendek proses pencapaian semua 

keperluan dan kebutuhannya sehingga bisa terpenuhi 

secara cepat dan mudah. Ilmu juga telah banyak 

berpengaruh terhadap kehidupan manusia seperti 

halnya memberantas penyakit, kelaparan, kemiskinan, 

dan berbagai wajah kehidupan yang sulit lainnya. 

Dengan kemajuan ilmu juga manusia bisa merasakan 

kemudahan lainnya seperti transportasi, pemukiman, 

pendidikan, komunikasi, dan lain sebagainya. 

Singkatnya ilmu merupakan sarana untuk membantu 

manusia dalam mencapai tujuan hidupnya.
1
 

                                                           
1
 Surajiyo. Filsafat Ilmu dan Perkembangannya di Indonesia. 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2009) hal 41. 



 
 

 

Menurut Francis Bacon seperti yang dikutip 

oleh Jujun. S. Suriasumatri  yaitu bahwa pengetahuan 

adalah kekuasaan apakah kekuasaan itu merupakan 

berkat atau justru malapetaka bagi umat manusia. 

Memang kalaupun terjadi malapetaka yang 

disebabkan oleh ilmu, hal itu tidak bisa mengatakan 

bahwa itu merupakan kesalahan ilmu, karena ilmu itu 

sendiri merupakan alat bagi manusia untuk mencapai 

kebahagiaan hidupnya, lagi pula ilmu memiliki sifat 

netral, ilmu tidak mengenal baik ataupun buruk 

melainkan tergantung pada pemilik dalam 

menggunakannya. 
2
 

Dalam upaya mendapatkan ilmu pengetahuan 

sebagaimana yang diharapkan maka dapat dilalui 

dengan mengikuti pendidikan yang diajarkan oleh 

seorang guru. Guru akan mengetahui hal apa yang 

dapat diberikan kepada siswanya, kemudian tahapan 

dalam pembelajaran itu akan disusun tahap demi tahap 

sehingga pada masa kapan seorang anak itu harus 

diberi pelajaran yang sederajad, sehingga bentuk ilmu 

yang mampu membuat manusia lebih menguasai ilmu 

                                                           
2
  S. Suriasumantri, Jujun. Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar 

Populer. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2009) hal. 36. 



 
 

 

pengetahuannya bukan merupakan kegiatan ibarat 

orang main sulap.  

Berbagai kegiatan belajar manusia itu 

sebenarnya telah ada sejak jaman dahulu. Sebelum 

adanya atau lahir agama Islam penduduk Hijaz telah 

belajar membaca dan menulis dari penduduk Hirah. 

Penduduk Hirah belajar dari Himyariyin. Orang yang 

mula-mula belajar membaca dan menulis diantara 

penduduk Makkah ialah Sufyan bin Umaiyah dan Abu 

Qais bin Abdul Manaf. Keduanya belajar dari Basyr 

bin Abdul Malik. Setelah keduanya pandai membaca 

dan menulis, lalu mengajarkannya kepada penduduk 

Makkah.
3
 

 Begitu besar makna pendidikan dalam 

masyarakat, karena dengan pendidikan yang diterima 

masyarakat, maka keberadaan masyarakat akan 

mempunyai derajat hidup yang lebih baik. Kegiatan 

pendidikan itu dapat dilaksanakan dengan penuh 

perjuangan dan akan mengerahkan semua daya upaya 

yang ada. Hasil pendidikan akan mempunyai nilai 

                                                           
3
 Mahmud Yunus, Sejarah Pendidikan Islam, (Jakarta: PT 

Hidakarya Agung, 1992) 19 



 
 

 

yang sangat tinggi dalam kehidupan masyarakat dan 

manusia ini.  

Pendidikan meliputi keseluruhan tingkah laku 

manusia yang dilakukan demi memperoleh 

kesinambungan, pertahanan dan peningkatan 

hidup.Dalam Bahasa agama, demi memperoleh ridla 

atau perkenan Allah. Sehingga keseluruhan tingkah 

laku tersebut membentuk keutuhan manusia  berbudi 

luhur (berakhlak karimah) atas dasar percaya atau 

iman kepada Allah dan tanggung jawab pribadi di 

Hari Kemudian.
4
  

Begitu banyak siswa yang mempunyai 

kemampuan membaca al qur’an yang masih kurang 

bahkan ada yang tidak mampu membaca sama sekali, 

oleh karena itu bentuk bimbingan cara membaca al 

qur’an merupakan bentuk pembelajaran agar siswa 

berkemampuan membaca al qur’an tersebut. Hal ini 

juga akan membantu guru agama Islam dalam 

memberikan pembelajaran agama Islam di sekolah. 

Selain itu siswa dapat mempelajari berbagai perintah-

perintah Allah untuk menjalani kehidupan ini secara 

                                                           
4
 Indra Djati Sidi, Menuju Masyarakat Belajar (Jakarta: Logos 

Wacana Ilmu-Paramadina, 2001) xi 



 
 

 

Islami. Mengingat banyak sekali perintah-perintah 

yang mengarahkan pada perilaku kehidupan ini agar 

dalam kehidupannya lebih baik dan selamat di dunia 

akhiratnya.  

Penegertian guru menurut A. Kosasih Djahiri 

adalah sebagai berikut: Guru adalah orang yang 

tugasnya mengajarkan baik dokelas/sekolah ataupun 

tidak. Pengertian guru melekat sepanjang tugas peran 

itu masih dijalabbinya, bahkan sering sepanjang 

hayatnya. Dalam masyarakat Indonesia guru memiliki 

nilai tersediri, terutama nilai sosial budaya dan 

Agamis walaupun bukan setatus dan pekerjaan yang 

digandrungi orang (hampir disemua Negara). 
5
 

Kemudian pengertian guru menurut UU no.14 

Tahun 2005 tentang Guru Guru ialah seorang pendidik 

profesional dengan tugas utamanya mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, 

menilai dan mengevaluasi peserta didik pada 

                                                           
5
 Ahmad Kosasih Djahiri. Dasar-dasar Umum Metedologi dan 

Pelajaran Nilai dan Moral PVCT. (Purwakarta:  IKIP Press, 1996) hal. 

22 



 
 

 

pendidikan anak usia dini melalui jalur formal 

pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
 6

 

Keberadaan guru dalam pembelajaran 

membaca Al-Qur’an menjadi sangat penting dalam 

upaya mencapai keberhasilan pembelajaran membaca 

Al-Qur’an. Siswa dalam melakukan pembelajaran Al-

Qur’an tidak dapat dilepaskan begitu saja, sehingga 

peran guru sebagai pengajar akan memberikan 

berbagai teori tentang tata cara pengajaran membaca 

Al-Qur’an. Dalam kondisi ini kemampuan guru 

sebagai pengajar sangat penting adanya, bukan hanya 

sebagai pembantu dalam belajar siswa, melainkan 

memberi didikan yang bagus dalam upaya melatih 

siswa agar berkemampuan membaca Al-Quran dengan 

sebaik-baiknya dan sekaligus akan memberi 

kemampuan siswa dalam mengatasi segala hal yang 

dihadapi siswa terutama berkenaan dengan tata cara 

belajar membaca Al-Qur’an tersebut.  

Siswa dalam melakukan kegiatan belajar Al-

Qur'an banyak menghadapi kesulitan dan kendala 

terutama keseriusannya dan keaktifanya dalam 

                                                           
6
 DPR RI-2004, Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang 

Guru. 



 
 

 

pembelajaran tersebut. Tujuan pembelajaran Al-

Qur'an tersebut adalah untuk meningkatkan 

kemampuan membaca Al-Qur'an, namun jika guru 

tidak berperan aktif dalam pembelajaran tersebut, 

maka siswa dalam belajarnya kelihatan semaunya 

sendiri dan tidak konsentrasi terhadap pembelajaran. 

Siswa yang merasa sudah mampu berperilaku 

semaunya sendiri, kemudian mempengaruhi siswa 

yang berkemampuan rendah akhirnya hasilnya tidak 

maksimal. Keadaan tersebut apabila dibiarkan akan 

berakibat pada pencapaian target pembelajaran yang 

sangat sulit, bahkan dapat berefek pada seluruh siswa 

di sekolah. Oleh karena itu dalam pembelajaran al 

qur'an ini sangat dibutuhkan peran guru sebagai 

pendamping sekaligus pembimbing dalam kegiatan 

belajar tersebut.  

Hal senada disampaikan menurut observasi 

sebagai berikut: Pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 

2018 jam 08.00  di SMP Negeri 1 Pudak Ponorogo. 

Saya datang ke SMP Negeri 1 Pudak dalam rangka 

observasi tentang peran guru dalam pembimbingan 

belajar Alqur'an, siswa  menunjukkan semangat 

belajar yang baik dan begitu antusiasme mengikuti 



 
 

 

kegiatan belajar Alqur'an di dalam kelas tersebut. Pada 

saat itu sedang berjalannya proses belajar Alqur'an 

dengan didampingi guru kelas atau guru agama. 

Keadaan kelas dalam kesempatan tersebut sangat baik 

dan semua siswa mengikuti dengan khidmat dan penus 

serius. Pada akhir pelajaran di lakukan tes oleh guru, 

dengan hasilnya rata-rata siswa mencapai hasil 

prestasi yang baik dan kemampuan membaca Alqur'an 

rata-rata cukup baik. Keseriusan siswa belajar 

Alqur'an karena guru secara maksimal dan secara 

sepenuhnya mendampingi kegiatan belajar Alqur'an 

tersebut, sehingga pengawasan dan pemantauannya 

dilakukan oleh guru secara maksimal, maka 

hasilnyapun juga mencapai maksimal pula.
7
 

Dari peran-peran yang dimiliki guru tersebut 

tentunya guru mengemban tugas yang cukup 

kompleks, bukan hanya sekedar mengajar saja, sangat 

pantas profesi guru diberikan apresisasi yang tinggi 

karena jasanya yang aktif dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa.  Guru sebagai seorang pengganti 

orang tua dikala siswa berada di sekolah kemudian 

dikala siswa berada di rumah, maka diharapkan peran 

                                                           
7
 Lihat Transkrip Observasi nomor: 04/O/23-X/2018 

https://ilmu-pendidikan.net/pendidikan/guru/kriteria-jabatan-guru


 
 

 

orang tua yang lebih besar dalam memberikan kasih 

dan sayangnya pada saat proses belajar dijalankan. 

Siswa yang dapat dikatuhi terdapat kekurangan dalam 

pengausaan materi pelajaran membaca Bahasa Arab 

akan diposisikan dalam kelas khusus agar lebih mudah 

dalam upaya melakukan pemantauan, dan sekaligus 

bagaimana dengan kekurangannya agar dapat 

dilakukan perbaikan yang lebih dini. 

Peran guru dalam pembelajaran Al-Qur'an 

tersebut adalah memberi tuntunan dan pembimbingan 

dalam belajar siswa, khususnya dalam hal tata cara 

membaca, model huruf, kemampuan dalam hal  tata 

letak membunyikan huruf, tanda-tanda baca, 

kemudian kemampuan tajwidnya dan sebagainya. Hal 

itu mengingat bahwa beda bacaan dalam Al-Qur'an itu 

dapat mengandung makna yang berbeda, sehingga 

cara ucap dan membaca harus benar dan tidak boleh 

asal-asalan. Siswa dalam belajar Al-Qur'an jika tidak 

didampingi guru, maka cara sesuai dengan tuntunan 

yang benar, bahkan dapat mengubah arti dan makna 

yang terkandung dalam Al-Qur'an tersebut. 

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam 

kesempatan penelitian ini mengambil judul: PERAN 



 
 

 

GURU DALAM PEMBIMBINGAN BELAJAR AL 

QUR’AN DI SMPN 1 PUDAK PONOROGO. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan dari uraian diatas, maka 

selanjutnya akan disampaikan tentang perumusan 

masalah dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimana bentuk peran guru dalam 

pembimbingan belajar Al-Qur’an siswa di SMPN 

1 Pudak Ponorogo ?  

2. Bagaimana langkah-langkah pembimbingan 

belajar Al-Qur’an siswa di SMPN 1 Pudak 

Ponorogo ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari uraian dalam latar belakang 

masalah dan perumusan masalah dalam penelitian ini, 

maka selanjutnya akan disampaikan tentang tujuan 

dalam penelitian ini, adalah: 

1. Ingin mengetahui bentuk peran guru dalam 

pembimbingan belajar Al-Qur’an siswa di SMPN 

1 Pudak Ponorogo.  



 
 

 

2. Ingin mengetahui langkah-langkah pembimbingan 

belajar Al-Qur’an siswa di SMPN 1 Pudak 

Ponorogo.  

 

D. Manfaat Penelitian  

Dari kegiatan penelitian ini selanjutnya dapat 

diambil manfaat dari penelitian ini, yaitu: 

1. Manfaat Teorietis 

Dari aspek pengembangan ilmiah, 

penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 

sumbangan pemikiran bagi khasanah ilmiah dalam 

bidang ilmu pengetahuan khususnya dalam 

menumbuhkan karakter religius yang berasal dari 

pengalaman langsung yang diperoleh di lapangan 

dan hasil dari penelitian kebenaran yang menjadi 

pokok pembahasan khususnya tentang objek yang 

diteliti. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menambah cakrawala berfikir dan memperluas 

pengetahuan serta mendapat pengalaman 

praktis dalam mengadakan penelitian.  



 
 

 

b. Bagi lembaga yang diteliti 

Penelitian ini dapat dijadikan 

pertimbangan dalam menyusun strategi dan 

penetapan kebijaksanaan dalam rangka 

meningkatkan kemampuan anak dalam 

membaca Al-Qur’an anak terutama dalam 

upaya menumbuhkan kemampuan membaca 

Al-Qur’an. 

c. Bagi Masyarakat 

Menjadi pengetahuan dalam bidang 

pendidikan atau pembinaan mental spiritual 

anak dan sebagai bahan pertimbangan untuk 

memilih cara-cara yang lebih baik dilakukan 

untuk menumbuhkan kemampuan siswa dalam 

membaca Al-Qur’an. 

 

E. Sistematika Pembahasan  

Dalam sistematika pembahasan akan 

menyampaikan tentang sistematika pembahasan yang 

akan dilakukan dalam penyusunan laporan skripsi 

dalam kesempatan ini, yaitu: 

Bab I, tediri dari Pendahuluan yang memuat latar 

belakang masalah, Definisi Istilah,  Rumusan Masalah, 



 
 

 

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian,     dan 

Sistematika Pembahasan.  

Bab II, terdiri dari  Kajian Teori yang meliputi 

Landasan Teori,  yang memuat tentang Pengertian 

Pendidikan dan Pengertian Membaca Al-Qur'an, 

kemudian dilanjutkan dengan kerangka pemikiran.  

Bab III, tentang Metode Penelitian, yang 

meliputi rancangan penelitian, populasi, sample dan 

responden, instrumen penelitian, teknik pengumpulan 

data, teknik analisa data.  

Bab IV, tentang Analisa Data, yang meliputi 

hasil penelitian dan analisa data.  

Bab V, tentang Penutup yang meliputi 

Kesimpulan dan  Saran-saran.  

  



 
 

 

AB II 

LANDASAN TEORI DAN ATAU TELAAH 

PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA 

BERFIKIR DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Landasan Teori 

1. Pendidikan  

Sebagaimana di sebutkan dalam Undang-

undang Pendidikan Nasional yang berbunyi : 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan 

menjadi warga Negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab.
8
  

Kemudian pengertian pendidikan adalah: 

usaha sadar dan terencanauntuk mewujudkan 

                                                           
8
 Depdiknas, 2003, UUPN no. 20 tahun 2003,  (Surabaya: Biro 

Mental Spiritual Pemprov Jatim) 6 



 
 

 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang 

diperlukan dirinya masyarakat bangsa dan 

negara.
9
  

Pendidikan dapat juga diartikan sebagai 

usaha sadar dan sistematis untuk mencapai taraf 

hidup atau untuk kemajuan yang lebih baik. 

Pendidikan dapat mengembangkan karakter 

melalui berbagai macam kegiatan, seperti 

penanaman nilai, pengembangan budi pekerti, 

nilai agama, pembelajaran dan pelatihan nilai-

nilal moral, dan lain sebagainya. Sehingga 

diperlukan pendidikan yang dapat menghasilkan 

Sumber daya manusia berkemauan dan 

berkemampuan untuk senantiasa meningkatkan 

kualitasnya secara terus menerus dan 

berkesinambungan.
10

 

                                                           
9
 Ibid, hal. 3. 

10
 Mulyasa, E., Menjadi Guru Profesional (Bandung: 

Rosdakarya, 2006) hal. 7 



 
 

 

Muhibbin Syah, menjelaskan Pendidikan 

berasal dari kata "didik", lalu kata ini mendapat 

awalan "me" sehingga menjadi "mendidik" 

artinya, memelihara dan memberi latihan. Dalam 

memelihara dan memberi latihan diperlukan 

adanya ajaran, tuntunan, dan pimpinan mengenai 

akhlak dan kecerdasan pikiran.
11

 Kemudian 

Soekidjo Notoatmodjo, mendefinisikan secara 

umum “Pendidikan adalah segala upaya yang 

direncanakan untuk mempengaruhi orang lain 

baik individu, kelompok, atau masyarakat 

sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan 

oleh pelaku pendidikan.”
12

 

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan 

Nasional. Pendidikan adalah proses pengubahan 

sikap dan tatalaku seseorang atau kelompok orang 

dalam usaha mendewasakan manusia melalui 

upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara, 

perbuatan mendidik.
 13 

Kemudian Sedarmayanti   

                                                           
11

 Syah, Muhibbin. Psikologi Pendidikan. (Bandung : 

Rasdakarya. 2010) hal. 10 
12

 Soekidjo Notoatmodjo,  Etika & Hukum Kesehatan, (Jakarta: 

Rineka. Cipta, 2010) hal  16 
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menjelaskan bahwa melalui  pendidikan, 

seseorang dipersiapkan untuk memiliki bekal agar 

siap tahu, mengenal dan mengembangkan metode 

berpikir secara sistematik agar dapat memecahkan 

masalah yang akan dihadapi dalam kehidupan 

dikemudian hari. 
14

 

Selanjutnya menurut Siagian, memberikan 

penjelasan tentang Pendidikan adalah keseluruhan 

proses teknik dan metode belajar mengajar dalam 

rangka mengalihkan suatu pengetahuan dari 

seseorang kepada orang lain sesuai dengan 

standar yang telah ditetapkan. 
15

 sedangkan 

menurut. Fuad Ihsan, memberikan penjelasan 

tentang Pengertian  pendidikan secara sederhana 

adalah “Usaha manusia untuk menumbuhkan dan 

mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik 

jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai 

yang ada didalam masyarakat dan kebudayaan”.
16
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(Jakarta: Rineka Cipta, 2011) 1 



 
 

 

Feni menyatakan “Pendidikan merupakan 

bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh 

orang dewasa kepada perkembangan anak untuk 

mencapai kedewasaanya dengan tujuan agar anak 

cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya 

sendiri tidak dengan bantuan orang lain”.
17

 

Dengan  demikian menjadi begitu  besar 

makna dan manfaat pendidikan bagi bangsa dan 

masyarakat, sehingga dari pendidikan ini akan 

membawa perubahan pada diri anak didik, 

meliputi sikap, perilaku, kemampuan, akhlak dan 

keimanannya. Oleh karena itu anak yang sudah 

memasuki dan merasakan dunia pendidikan akan 

menjadi manusia yang berguna bagi nusa, bangsa, 

negara dan agamanya. 

2. Peran Guru 

Guru adalah seseorang yang berjasa dalam 

dunia pendidikan, karena guru adalah orang yang 

memberikan ilmu pengetahuan. Menurut Nawawi  
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Guru adalah orang dewasa, yang karena 

peranannya berkewajiban memberikan pendidikan 

kepada anak didik. Orang tersebut mungkin 

berpredikat sebagai ayah atau ibu, guru, ustadz, 

dosen, ulama dan sebagainya. Guru merupakan 

unsur penting dalam kegiatan pembelajaran. 
18

 

Menurut Djamarah  Guru adalah 

seseorang yang memberikan ilmu pengetahuan 

kepada anak didik atau tenaga profesional yang 

dapat menjadikan murid-muridnya untuk 

merencanakan, menganalisis dan menyimpulkan 

masalah yang dihadapi. Guru adalah seorang 

pendidik yang profesional, guru merupakan salah 

satu faktor utama bagi terciptanya generasi 

penerus bangsa.
19

 Menurut Djamarah dan Zain 

menjelaskan Guru adalah seseorang yang 

berpengalaman dalam bidang profesinya. Dengan 

keilmuan yang dimilikinya, dia dapat menjadikan 

anak didik menjadi orang yang cerdas. 
20
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Guru, memiliki beberapa peran yang harus 

di munculkan pada saat kegiatan belajar 

mengajar. Menurut Sofan Amri, menyatakan 

bahwa Guru memiliki peran dalam aktivitas 

pembelajaran, yaitu sebagai : 
21

 

1. Korektor. Guru menilai dan mengoreksi 

semua hasil belajar, sikap, tingkah, dan 

perbuatan siswa baik di sekolah maupun di 

luar sekolah evaluator.  

2. Inspirator. Guru memberikan inspirasi kepada 

siswa mengenai cara belajar yang baik.  

3. Informator. Guru memberikan informasi yang 

baik dan efektif mengenai materi yang telah di 

programkan serta informasi perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi  

4. Organisator. Guru berperan mengelola 

berbagai kegiatan akademik baik 

intrakurikuler maupun ekstrakurikuler 

sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi 

anak didik.  
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5. Motivator. Guru dituntut untuk dapat 

mendorong anak didiknya agar senantiasa 

memiliki motivasi tinggi dan aktif belajar. 

6. Inisiator. Guru menjadi pencetus ide-ide 

kemajuan dalam pendidikan dan pengajaran.  

7. Fasilitator. Guru hendaknya dapat 

menyediakan fasilitas yang memungkinkan 

anak didik dapat belajar secara optimal  

8. Pembimbing. Guru memberikan bimbingan 

kepada anak didiknya dalam menghadapi 

tantangan maupun kesulitan belajar.  

9. Demonstrator. Guru dituntut untuk dapat 

memperagakan apa yang diajarkan secara 

didaktis, sehingga anak didik dapat 

memahami pelajaran secara optimal.  

10. Pengelola. kelas Guru hendaknya dapat 

mengelola kelas dengan baik, karena kelas 

adalah tempat berhimpun guru dan siswa  

11. Mediator. Guru dapat berperan sebagai 

penyedia media dan penengah dalam proses 

pembelajaran peserta didik.  

12. Supervisor. Guru hendaknya dapat membantu, 

memperbaiki dan menilai secara kritis proses 



 
 

 

pembelajaran yang dilakukan sehingga dapat 

optimal.  

13. Evaluator. Guru dituntut untuk mampu 

menilai produk pembelajaran serta proses 

pembelajaran. 

Berdasarkan peran yang dapat ditampilkan 

guru dalam mengajar guru diatas, Sardiman  

merincikan peranan guru tersebut menjadi 9 peran 

guru. 9 peranan guru dalam kegiatan belajar 

mengajar  yaitu:
22

 

a. Informator. Sebagai pelaksana mengajar 

informatif, laboratorium, studi lapangan dan 

sumber informasi kegiatan akademik maupun 

umum. 

b. Organisator. Pengelola kegiatan akademik, 

silabus, workshop, jadwal pelajaran dan lain-

lain. Organisasi komponen-komponen 

kegiatan belajar harus diatur oleh guru agar 

dapat mencapai efektivitas dan efisiensi 

dalam belajar pada diri guru maupun siswa. 
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c. Motivator. peran sebagai motivator penting 

artinya dalam rangka meningkatkan 

kegairahan dan pengembangan kegiatan 

belajar siswa. Guru harus mampu 

memberikan rangsangan, dorongan serta 

reinforcement untuk mengembangkan potensi 

siswa, menumbuhkan swadaya (aktivitas) dan 

daya cipta (kreativitas), sehingga akan terjadi 

dinamika dalam proses belajar. 

d. Pengarah atau Director. Guru harus dapat 

membimbing dan mengarahkan kegiatan 

belajar siswa sesuai dengan tujuan yang 

dicita-citakan. 

e. Inisiator. Guru sebagai pencetus ide-ide 

dalam proses belajar. Ide-ide yang dicetuskan 

hendaknya adalah ide-ide kreatif yang dapat 

dicontoh oleh anak didik. 

f. Transmitter. Dalam kegiatan belajar 

mengajar guru juga akan bertindak selakuk 

penyebar kebijaksanaan pendidikan dan 

pengetahuan. 

g. Fasilitator. Guru wajib memberikan fasilitas 

atau kemudahan dalam proses belajar 



 
 

 

mengajar misalnya dengan menciptakan 

susana kegiatan pembelajaran yang kondusif, 

seerasi dengan perkembangan siswa, 

sehingga interaksi belajar mengajar 

berlangsung efektif dan optimal. 

h. Mediator. Mediator ini dapat diartikan 

sebagai penengah dalam kegiatan belajar 

siswa. Misalnya saja menengahi atau 

memberikan jalan keluar atau solusi ketika 

diskusi tidak berjalan dengan baik. Mediator 

juga dapat diartikan sebagai penyedia media 

pembelajaran, guru menentukan media 

pembelajaran mana yang tepat digunakan 

dalam pembelajaran.  

i. Evaluator. Guru memiliki tugas untuk 

menilai dan mengamati perkembangan 

prestasi belajar peserta didik. Guru memiliki 

otoritas penuh dalam menilai peserta didik, 

namun demikian evaluasi tetap harus 

dilaksanakan dengan objektif. Evaluasi yang 

dilakukan guru harus dilakukan dengan 

metode dan prosedur tertentu yang telah 



 
 

 

direncanakan sebelum kegiatan pembelajaran 

dimulai. 

 

3. Membaca Al Qur'an 

Membaca merupakan kegiatan merespon 

lambang-lambang tertulis dengan menggunakan 

pengertian yang tepat Hal tersebut berarti bahwa 

membaca memberikan respon terhadap segala 

ungkapan penulis sehingga mampu memahami 

materi bacaan dengan baik. Sumber yang lain 

juga mengungkapkan bahwa membaca 

merupakan perbuatan yang dilakukan berdasarkan 

kerja sama beberapa keterampilan, yakni 

mengamati, memahami, dan memikirkan. 
23

 

Kegiatan membaca merupakan 

penangkapan dan pemahaman ide, aktivitas 

pembaca yang diiringi curahan jiwa dalam 

menghayati naskah. Proses membaca diawali dari 

aktivitas yang bersifat mekanis yakni aktivitas 

indera mata bagi yang normal, alat peraba bagi 

yang tuna netra. Setelah proses tersebut 

                                                           
23

 St. Y. Slamet.  Dasar-dasar Pembelajaran Bahasa dan Sastra 

Indonesia di Sekolah Dasar. (Surakarta:UNS Press, 2008)  67. 



 
 

 

berlangsung, maka nalar dan institusi yang 

bekerja, berupa proses pemahaman dan 

penghayatan. Selain itu aktivitas membaca juga 

mementingkan ketepatan dan kecepatan juga pola 

kompetensi atau kemampuan bahasa, kecerdasan 

tertentu dan referen kehidupan yang luas. Dari 

berbagai pengertian membaca di atas, dapat 

ditarik simpulan bahwa kegiatan membaca adalah 

memahami isi, ide atau gagasan baik yang tersurat 

maupun tersirat dalam bahan bacaan. Dengan 

demikian, pemahaman menjadi produk yang 

dapat diukur dalam kegiatan membaca, bukan 

perilaku fisik pada saat membaca. Hakikat atau 

esensi membaca adalah pemahaman.
24

   

Kemudian berkaitan dengan perintah 

membaca alqur'an sebagaimana disampaikan 

dalam al Qur'anul karim yaitu:  

 

 

 

Artinya: Orang-orang yang telah Kami berikan Al 

Kitab kepadanya, mereka membacanya 
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dengan bacaan yang sebenarnya, mereka 

itu beriman kepadanya. Dan barangsiapa 

yang ingkar kepadanya, maka mereka 

itulah orang-orang yang rugi.
25

 

 

Selain itu terdapat permisalan yang baik 

bagi yang membaca Al-Qur’an, karena 

Rasululloh pernah bersabda, “Permisalan 

seorang muslim yang membaca al-Qur’an 

bagaikan buah jeruk, baunya wangi dan rasanya 

lezat, sedangkan orang mukmin yang tidak 

membaca al-Qur’an bagaikan buah kurma yang 

tidak ada baunya dan rasanya manis. 

Permisalan orang munafik yang membaca al-

Qur’an bagaikan kemangi yang baunya wangi 

rasanya pahit, sedangkan orang munafik yang 

tidak membaca al-Qur’an bagaikan labu yang 

tidak ada wanginya dan rasanya pahit.” (HR. 

Bukhari Muslim) 
26

 

Dengan demikian dapat disampaikan yang 

dimaksud dengan membaca adalah Kegiatan 
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membaca merupakan penangkapan dan 

pemahaman ide, aktivitas pembaca yang diiringi 

curahan jiwa dalam menghayati naskah. Proses 

membaca diawali dari aktivitas yang bersifat 

mekanis yakni aktivitas indera mata bagi yang 

normal, alat peraba bagi yang tuna netra. Setelah 

proses tersebut berlangsung, maka nalar dan 

institusi yang bekerja, berupa proses pemahaman 

dan penghayatan. Selain itu aktivitas membaca 

juga mementingkan ketepatan dan kecepatan juga 

pola kompetensi atau kemampuan bahasa, 

kecerdasan tertentu dan referen kehidupan yang 

luas.  

 

B. Telaah Penelitian Terdahulu 

Hasil penelitian dari Cindy Tri Gita Cahyani, 

2015 dengan judul: Bimbingan Belajar Bagi Siswa 

yang Kesulitan Membaca Al Qur’an, dengan hasil: 

bahwa, guru sudah mempunyai metode yang tepat, 

penggunaan media yang bervariasi, guru berusaha 

dengan lebih telaten dalam memahamkan siswa, guru 

memberikan pekerjaan rumah, selalu memberikan 

motivasi kepada siswanya, setelah selesai kegiatan. 



 
 

 

Faktor pendukung yaitu guru menemani dengan sabar 

agar anak tersebut lebih mudah dan fokus untuk 

membaca Al-Qur’an, dan menggunakan alat seperti 

LCD. Faktor penghambat kurangnya motivasi 

intrinsik dari anak, siswa tidak percaya diri dan siswa 

mempunyai sifat kurang giat belajar, siswa sering 

bermain dan tidak fokus. Perbedaanya dengan 

penelitian yang dilakukan peneliti adalah tentang 

bimbingan belajar pada siswa yang mengalami 

kesulitan membaca Al-Qur'an. 

Hasil penelitian dari Luthfiana Hanif Inayati, 

2013, dengan judul: Upaya Guru Pendidikan 

Agama Islam Dalam Mengatasi Kesulitan Belajar 

Membaca Al Qur’an pada Siswa di SMA Negeri 1 

Pleret Bantul, dengan hasil penelitian menunjukkan 

(1) Kesulitan yang dihadapi siswa dalam belajar 

membaca al-Qur’an: Penerapan huruf sesuai dengan 

makharijul huruf, panjang pendek harakat, tajwid, 

berhenti pada tempatnya. (2) Upaya guru PAI dalam 

mengatasi kesulitan dalam membaca al Qur’an yaitu 

dengan: Penerapan metode menyimak dan privat, 

menggunakan irama muratal tadarus al Qur’an setiap 

hari (3) Faktor yang mendukung upaya guru PAI 



 
 

 

dalam mengatasi kesulitan belajar membaca al qur’an 

adalah tersedianya sarana pembelajaran al qur’an dan 

dengan adanya ekstrakurikuler qiraah dan tartil. 

Sedangkan factor yang menghambat adalah minat 

siswa alokasi waktu pembelajaran yang sedikit, dan 

lingkungan siswa. Perbedaannya dengan penelitian ini 

adalah bahwa guru berupaya dengan beberapa 

aktivitas pembelajaran termasuk menggunakan bentuk 

kegiatan ekstra kurikuler untuk siswa yang mengalami 

kesulitan membaca Al-Qur'an. 

Penelitian selanjutnya dari Ahmad Chaerudin, 

2014 dengan judul: Upaya guru dalam mengatasi 

belajar mata pelajaran al Qur’an Hadits pada 

siswa MI Guppi Pakuncen Kec. Bobotsari 

Kabupaten Purbalingga tahun pelajaran 

2012/2013. Hasil dari penelitian ini adalah ternyata 

bahwa hanya ada beberapa siswa saja yang mengalami 

kesulitan belajar. Hal tersebut disebabkan karena 

adanya upaya-upaya preventif yang sebagian besar 

telah dilaksanakan, misalnya dalam hal mengadakan 

ekstrakurikuler, memotivasi dan membimbing dalam 

belajar serta upaya yang datangnya dari diri siswa itu 

sendiri maupun dari guru. Hanya saja masalah fasilitas 



 
 

 

atau sarana dan prasarana sedikit kurang terpenuhi 

sesuai dengan kebutuhuan. Walaupun demikian proses 

belajar mengajar tetap berjalan lancar, sehingga siswa 

tersebut diharapkan dapat mencapai tujuan pendidikan 

secara optimal. Perbedaannya dengan penelitian ini 

bahwa terdapat upaya guru dalam mengatasi belajar 

pada mata pelajaran Al-Qur'an Hadits, bentuknya 

memaksimalkan beberapa program yang telah ada, 

yaitu melalui kegiatan ekstrakurikuler, motivasi dan 

bimbingan belajar.  

 

C. Kerangka Berfikir  

Berdasarkan landasan teori dan telaah 

penelitian tersebut di atas, maka kerangka berfikir 

dalam penelitian ini adalah: 

Jika peran guru dalam pembimbingan 

membaca al Qur'an baik, maka kemampuan belajar 

membaca siswa di SMPN  I Pudak juga akan 

menghasilkan hal yang baik. 

  



 
 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan 

penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud 

untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami 

oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara 

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada 

suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan 

memanfaatkan berbagai metode ilmiah.
27

 Kemudian 

jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. 

Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha 

untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada 

sekarang berdasarkan data-data. 

Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang 

digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk 

memperoleh informasi mengenai kegiatan 

pembimbingan membaca pada siswa yang mengalami 
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kesulitan membaca al qur’an di SMP Negeri 1 Pudak  

Kabupaten Ponorogo secara mendalam dan 

komprehensif. Selain itu, dengan pendekatan kualitatif 

diharapkan dapat diungkapkan situasi dan 

permasalahan yang dihadapi dalam hal kemampuan 

membaca al qur’an siswa yang mengalami kesulitan 

membaca al qur’an tersebut.  

 

B. Kehadiran Penelitian 

Pada kegiatan penelitian ini, kehadiran peneliti 

sangat penting dan bertindak sebagai instrumen kunci 

dalam pengumpulan data. Ciri-ciri dari penelitian ini 

adalah tidak dapat dipisahkan dari keterlibatan diri 

peneliti menjadi subyek secara langsung dan terjun 

untuk mengadakan observasi, wawancara, serta 

mengumpulkan data dari lokasi penelitian, dalam 

kegiatan ini peran besar peneliti dalam menentukan 

skenarionya. Begitu penting keharusan keterlibatan 

penelitidan penghayatan terhadap permasalahan dan 

subyek penelitian, dapat dikatakan bahwa peneliti 

melekat erat dengan subyek penelitian. Itulah 

sebabnya dalam penelitian kualitatif dituntut adanya 

pengamatan mendalam (in-depth observation) dan 



 
 

 

wawancara mendalam (in-depth interview).
28

 Peniliti 

sebagai pengamat partisipan yang ingin mengetahui 

kegiatan bimbingan belajar membaca yang mengalami 

kesulitan membaca al Qur’an di SMP Negeri 1 Pudak 

Kabupaten Ponorogo. 

 

C. Lokasi Penelitian  

Penelitian  dilaksanakan pada siswa yang 

mengalami kesulitan membaca al Qur’an di SMP 

Negeri 1 Pudak Kabupaten Ponorogo. Alasan 

dipilihnya di lokasi tersebut mengingat beberapa siswa 

yang selama ini belajar di sekolah tersebut menghadapi 

masalah kesulitan untuk membaca al qur’an. 

 

D. Sumber Data 

Sasaran dan tujuan dalam kegiatan penelitian 

adalah siswayang bersekolah di SMP Negeri 1 Pudak 

Kabupaten Ponorogo  yang berhubungan langsung 

dengan permasalahan yang dibahas yang dalam 

penelitian ini yang menjadi siswa SMP Negeri 1 Pudak 

Kabupaten Ponorogo. Selanjutnya akan ditentukan 
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informan yang dapat dijadikan sumber data dalam 

penelitian ini.  

Penentuan jumlah informan sebagai sumber 

data dalam penelitian ini sangat tergantung pada 

faktor-faktor seperti biaya, fasilitas, waktu yang 

tersedia, populasi yang ada atau yang bersedia untuk 

dijadikan informan/responden serta tujuan penelitian. 

Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan 

keterbatasan tersebut, peneliti menentukan jumlah 

informan/responden yang ditetapkan sejumlah 15 

orang yang terdiri dari 1 orang sebagai guru Kepala 

SMP Negeri 1, 1 orang guru PAI dan 13 orang dari 

siswa SMP Negeri 1 Pudak yang mengikuti bimbingan 

membaca al qur’an. 

  

E. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pokok yang penulis gunakan adalah: 

1. Dokumentasi 

Menurut Sugiyono mennyatakan bahwa 

dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah 

berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, 

karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen 

yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, 



 
 

 

sejarah kehidupan (life histories) cerita, biografi, 

peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk 

gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan 

lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya 

misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, 

patung, film, dan lain-lain.
29

 

Penelitian ini menggunakan data-data atau 

dokumen-dokumen yang ada di SMP Negeri 1 

Pudak Kabupaten Ponorogo, yang selama ini 

banyak siswa setingkat pendidikan menengah 

pertama kemudian tidak mempunyai kemampuan 

untuk membaca al Qur’an sehingga mengalami 

kesulitan dalam melakukan pembelajaran agama 

Islam disekolah 

Data dokumentasi yang dikumpulkan 

dalam penelitian ini meliputi: 

a) Gambaran umum SMP Negeri 1 Pudak 

Kabupaten Ponorogo 

b) Data siswa yang belum mampu membaca al 

Qur’an 
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c) Struktur organisasi SMP Negeri 1 Pudak 

Kabupaten Ponorogo  

2. Wawancara  

Penelitian ini juga menggunakan teknik 

wawancara untuk dapat menggali informasi dan 

data-data mengenai kegiatan bimbingan belajar 

membaca yang belum berkemampuan membaca al 

Qur’an di SMP Negeri 1 Pudak Kabupaten 

Ponorogo dengan beberapa informan tersebut yang 

diperlukan. Pengertian informan menurut 

Singarimbun dan Effendi adalah orang atau 

kelompok orang yang dapat memberikan fakta-

fakta mengenai sesuatu hal. Selanjutnya dijelaskan 

oleh Singgarimbun dan Effendi bahwa penentuan 

jumlah informan tergantung pada tenaga biaya dan 

waktu peneliti dengan memperhatikan kebenaran 

hasil penelitian yaitu apakah informan yang dipilih 

sudah dapat mewakili populasi penelitian.
30 

 

Berdasarkan  hal tersebut, wawancara 

dilakukan dengan sejumlah 15 orang responden 

yang terdiri dari 1 orang sebagai kepala SMP 
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Negeri 1 Pudak, 1 orang guru PAI dan 13 orang 

dari siswa SMP Negeri 1 Pudak Kabupaten 

Ponorogo yang mendapatkan pembinaan membaca 

al qur’an.  

 

F. Teknik Analisa Data  

Dalam penelitian ini, setelah data yang 

diperoleh dari hasil penelitian sudah terkumpul maka 

perlu diadakan analisa data. Dalam hal ini menganalisis 

data dengan cara kualitatif yaitu berwujud apa yang 

dikatakan oleh informan baik secara lisan maupun 

secara tulisan kemudian diteliti dan dipelajari sebagai 

sesuatu yang bersifat utuh. Selain itu, juga dengan 

menganalisis hasil angket dari informan penelitian. 

Data yang dihasilkan adalah kualitatif 

deskriptif, maka penelitian menggunakan metode 

analisa data kualitatif deduktif yaitu  fakta-fakta yang 

bersifat umum diambil kesimpulan yang bersifat 

khusus. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan 

jalan membandingkan apa yang diperoleh dalam teori 

dengan apa yang diperoleh dalam praktek.  

Teknik yang digunakan untuk menganalisa data 

dalam penelitian ini adalah teknik diskriptif atau lebih 



 
 

 

spesifik menggunakan model interaktif. Menurut Miles 

dan Huberman  dalam Sugiyono menyatakan bahwa 

metode diskriptif dapat diartikan sebagai prosedur atau 

cara memecahkan masalah penelitian dengan 

memaparkan keadaan objek yang diselidiki, 

sebagaimana adanya fakta yang aktual pada saat 

sekarang.  

Lebih lanjut model interaktif diartikan oleh 

Miles dan Huberman dalam Sugiono dalam pandangan 

model interaktif ada tiga jenis kegiatan analisis 

(reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan). Suatu proses pengumpulan data itu 

sendiri merupakan proses  siklus dan interaktif.
 31

 

Selanjutnya dapat digambarkan sebagai berikut:  
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Gambar 3.1 : Model Interaktif 

Dalam penelitian ini data diperoleh dari hasil 

wawancara terhadap informan (masyarakat/orang tua anak 

usia dasar) yang berhubungan secara langsung dengan 

permasalahan yang dibahas dalam penelitian tersebut. 

Jawaban dari informan yang telah terkumpul kemudian 

dikumpulkan serta disortir untuk mencari yang benar-benar 

merupakan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan yang 

terdapat dalam wawancara. Hasil dari jawaban tersebut 

dikelompokkan dan disajikan dalam bentuk tabel dan 

kemudian diberi penafsiran secara objektif sesuai dengan 

fakta yang telah ditemukan. 

Sehubungan dengan kegiatan analisis data, 

Miles dan Huberman  menyebutkan bahwa kegiatan 

Pengumpulan 

data 

Penyajian data 

Reduksi  data 

Kesimpulan  



 
 

 

analisis data terdiri dari 3 kegiatan utama yang terjadi 

secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data 

dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Ketiga kegiatan 

tersebut merupakan suatu proses mencari dan mengatur 

secara sistematis transkrip wawancara dan bahan-

bahan lain yang telah dihimpun untuk menambah 

pemahaman mengenai bahan-bahan itu semua dan 

untuk mengkomunikasikan apa yang telah ditemukan. 

Analisis data dilakukan dengan cara menata secara 

sistematis catatan-catatan hasil wawancara maupun 

data dokumentasi dan observasi. Penataan tersebut 

dimaksudkan sebagai upaya penajaman pemahaman 

terhadap makna data dan menyajikannya sebagai hasil 

temuan dalam penelitian.
32

 

a. Reduksi data 

Reduksi data merupakan proses pemilihan, 

pemusatan perhatian pada penyederhanaan, 

pengabsahan dan pentransformasian data mentah 

atau data kasar yang muncul dari catatan-catatan 

tertulis dilapangan.  Reduksi  data merupakan 

kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, 
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mulai dari awal sampai akhir sebuah penelitian 

yang berorientasi kualitatif. Reduksi data pada awal 

penelitian misalnya ditetapkannya wilayah 

penelitian, penentuan permasalahan penelitian, 

definisi operasional dari istilah yang dipakai dan 

penentuan pendekatan dalam pengumpulan data. 

Reduksi data selama pengumpulan data dapat 

berupa pembuatan ringkasan, pengkodean, 

menelusuri tema, pembuatan batas-batas 

permasalahan dan pembuatan transkrip yaitu 

berupa satu lembar kertas yang berisi uraian 

singkat hasil penelahaan terhadap catatan lapangan, 

pemfokusan dan jawaban terhadap masalah 

penelitian.
33

  

Pusat perhatian reduksi data adalah 

menyiapkan dan mengolah data sedemikian rupa 

sehingga dapat dilakukan penarikan kesimpulan. 

Untuk itu diperlukan kegiatan menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang 

tidak perlu dan mengorganisasi data.   
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b. Penyajian data 

Penyajian data merupakan sekumpulan 

susunan informasi yang memungkinkan 

dilakukannya penarikan kesimpulan dan penarikan 

tindakan. Dalam penyajian data yang utama adalah 

mempermudah peneliti memahami keseluruhan 

data, sehingga dapat membantu dalam menentukan 

kegiatan yang akan dilakukan untuk menganalisis 

data.
 34

 

c. Penarikan kesimpulan 

Kegiatan penarikan kesimpulan merupakan 

langkah lebih lanjut dari kegiatan reduksi data dan 

penyajian data. Data yang sudah direduksi dan 

disajikan secara sistematis, pada dasarnya sudah 

memberikan arahan bagi kegiatan penyimpulan 

data. Dari awal pengumpulan data peneliti sudah 

mulai berupaya memahami makna data yang 

dijumpai, mencatat keteraturan, pola-pola, 

penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, 

alur sebab akibat dan proposisi. Kesimpulan yang 

diperoleh pada tahap awal biasanya kurang jelas, 

                                                           
34

 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV/ 

Alfabeta, 2008) 95. 



 
 

 

tetapi pada tahap selanjutnya akan semakin jelas 

dan mudah dipahami.
35

 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif ini 

merupakan temuan baru yang sebelumnya belum 

pernah ada. Sehingga temuan ini dapat berupa 

deskriptif atau gambaran suatu obyek yang 

sebelumnya masih remang-remang atau bahkan 

gelap selanjutnya seteah diteliti menjadi jelas, dan 

dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, 

hipotesis atau teori. Hasil pembahasan yang telah 

memasuki masa kesimpulan dapat dibaca dan 

diketahui masyarakat secara umum tanpa menuntut 

kepada masyarakat pembaca berfikir kembali.  

 

G. Keabsahan Data 

Untuk menguji validitas data dalam penelitian 

ini digunakan metode trianggulasi data.  Patton dalam 

Qualitative Evaluation Method mengemukakan bahwa 

metode trianggulasi paling umum dipakai dalam 

menguji validitas data dalam penelitian kualitatif. 

Metode ini berdasarkan pada fisafat fenomenologi 
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(yang saat ini berkembang menjadi teori penelitian). 

Metode ini memberikan gambaran bahwa kebenaran 

dalam sebuah penelitian bukan terletak pada pra 

konsepsi peneliti (subjek), melainkan realitas objek itu 

sendiri.  

 

H. Langkah-langkah Penelitian 

1. Tahap Perencanaan 

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap 

perencanaan diantaranya ialah: 

a. Mengidentifikasi masalah/ Mencari 

permasalahan: Tahap ini, peneliti harus 

terlebih dahulu mencari apa masalah yang 

hendak diteliti.  

b. Merumuskan masalah: Dimana pada tahap ini 

merupakan kelanjutan dari penemuan 

masalah yang kemudian peneliti membuat 

rumusan masalah berdasarkan masalah-

masalah yang akan diteliti. Buatlah secara 

operasional dan membuat batasan-batasan 

masalahnya terutama dalam menentukan 

ruang lingkup masalah yang diteliti. 



 
 

 

c. Mengadakan studi pendahuluan: Hal ini 

dilakukan dengan tujuan untuk 

mengumpulkan informasi-informasi 

berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. 

Sehingga dapat dapat diketahui keadaan atau 

kedudukan masalah tersebut baik 

secara teoritis maupun praktis. Pengetahuan 

yang diperoleh dari studi pendahuluan sangat 

berguna untuk menyusun kerangka teoritis 

tentang pemecahan masalah dalam bentuk 

hipotesis yang akan diuji kebenarannya 

melalui pelaksanaan penelitian lapangan. 

Studi pendahuluan dapat dilakukan dengan 

studi dokumenter, kepustakaan dan studi 

lapangan. 

d. Merumuskan hipotesis: Hipotesis merupakan 

dugaan sementara yang akan dibuktikan 

kebenarannya melalui penelitian di lapangan. 

e. Menentukan sampel penelitian: Pada tahap 

ini, ditentukan obyek yang akan diteliti. 

Keseluruhan obyek yang akan diteliti 

disebut populasi penelitian. Bila dalam 

penelitian hanya menggunakan sebagian saja 



 
 

 

dari populasi, maka dalam hal ini cukup 

menggunakan sampel. 

f. Menyusun rencana penelitian: Tahap ini 

merupakan pedoman selama melaksanakan 

penelitian. Sebagai suatu pola perencanaan 

harus dapat mengungkapkan hal-hal yang 

berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan 

penelitian, 

2. Pelaksanaan Penelitian 

Dalam pelaksanaan penelitian ini, ada 

beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan 

dengan baik. Diantara kegiatan dalam 

pelaksanaan penelitian diantaranya: 

a. Pengumpulan Data 

Kegiatan ini harus didasarkan pada 

pedoman yang sudah dipersiapkan dalam 

rancangan penelitian. Data yang dikumpulkan 

melalui kegiatan penelitian dijadikan dasar 

dalam menguji hipotesis yang diajukan. 

b. Analisis Data 

Pengolahan data atau analisis ini 

dilakukan setelah data terkumpul semua yang 

kemudian dianalisis, dan dihipotesis yang 



 
 

 

diajukan diuji kebenarannya melalui analisis 

tersebut. Jika jenis data yang dikumpulkan itu 

berupa data kualitatif, maka pengolahan 

datanya dilakukan dengan cara menarik 

kesimpulan deduktif-induktif, namun jika 

data yang dikumpulkan berupa jenis data 

kuantitatif atau berbentuk angka-angka, maka 

analisis yang digunakan menggunakan 

analisis kuantitatif atau statistika sebelum 

menarik kesimpulan secara kualitatif. 

3. Laporan Penelitian 

Sebagai hasil dari kegiatan penelitian yang 

telah dilakukan, maka harus membuat laporan 

kepada orang-orang yang berkepentingan. Bentuk 

dan sistematik laporan penelitian dapat berupa 

skripsi. Tahap pembuatan laporan penelitian ini 

merupakan tahap akhir dalam sebuah proses 

penelitian. Dengan demikian dapat diketahui 

bagaimana kegiatan penelitian yang dijalankan 

dan kemudian hasilnya bagaimana, apakah dapat 

dijadikan pedoman atau perlu ditindak lanjuti 

dimasa-masa yang akan datang. 

  



 
 

 

BAB IV 

ANALISIS DATA 

 

A. Data Umum 

1. Gambaran Umum SMPN 1 Pudak Ponorogo 

Kecamatan Pudak adalah merupakan suatu 

wilayah yang berada di Kabupaten Ponorogo 

bagian timur yang berbatasan langsung dengan 

Kabupaten Kediri. Lokasi Kecamatan Pudak  

berada di dataran tinggi dengan ketinggian 2000 

meter diatas permukaan laut. Dengan kondisi 

perbukitan yang merupakan bagian dari 

pegunungan Wilis dan Bayangkaki. 

Meskipun Kecamatan Pudak berada di 

dataran tinggi namun untuk keadaan 

masyarakatnya cukup maju dan termasuk keadaan 

ekonomi kemasyarakatanya telah mengalami 

kemajuan yang cukup baik. Terbukti dengan 

keadaan masyarakatnya yang rata-rata mempunyai 

tingkat kehidupan social ekonominya cukup baik.  

Dalam keadaan masyarakat yang demikian 

maju, sehingga keberadaan SMP Negeri 1 Pudak 

menjadi salah satu sekolah menengah dengan 



 
 

 

tingkat kemajuan yang cukup baik dan mampu 

bersaing dengan beberapa sekolah menengah 

lainnya baik yang ada di wilayah sekitarnya 

maupun di Kabupaten Ponorogo pada umumnya.  

Kemudahan jangkauan ke berbagai lokasi di 

wilayah sekitarnya termasuk ke Kota Kabupaten 

Ponorogo membuat persaingan antara beberapa 

sekolahan sederajat semakin ketat, sehingga jika 

terjadi kekurangan atau keterbelakangan keadaan 

sekolah tersebut, maka pada tahap berikutnya 

sekolah yang terbelakang tidak akan dipilih oleh 

calon-calon siswanya. Para calon siswa yang akan 

memasuki sekolah menengah pertama akan 

memilih sekolah-sekolah yang mempunyai 

kemajuan yang lebih baik. 

SMP Negeri 1 Pudak menjadi pilihan 

masyarakat di Pudak, Pulung, Sooko dan 

beberapa wilayah sekitarnya. Para calon siswa 

banyak yang memilih sekolah ke SMP Negeri 1 

Pudak karena kemajuan sekolah yang menjadikan 

masyarakat lebih memilihnya menjadi tempat 



 
 

 

untuk melakukan pembelaaran ditingkat Sekolah 

menengah pertamanya. 
36

 

Dengan perkembangan jaman yang terus 

mengalami kemajuan, maka penerimaan siswa di 

SMP Negeri 1 Pudak terus meningkat khususnya 

para pendaftaran yang akan melakukan 

pendaftaran di sekolah tersebut. Karena begitu 

banyak yang mendaftarkan di SMP Negeri 1 

Pudak cukup banyak namun karena proses 

masuknya dilakukan seleksi, sehingga dalam 

memasuki sekolah dapat dibatasi sesuai dengan 

kapasitas yang dimiliki sekolah tersebut.  

2. Visi, Misi dan Tujuan 

a) Visi 

Mencetak generasi yang berilmu pengetahuan 

luas, tekun, cerdas, berakhlakul karimah serta 

paripurna memadukan iman dan takwa (imtak) 

dan Ilmu Pengetahuan Teknologi (Iptek). 

b) Misi 

1) Menerapkan pendidikan yang berorientasi 

pada kecerdasan intelegensi, kecerdasan 

emosi, spiritual dan teknologi. 
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2) Membina peserta didik menjadi kader 

pembangunan yang berbekal ilmu 

pengetahuan yang luas dan teknologi yang 

berkemajuan.  

3) Menjalankan dan melaksanakan 

pembelajaran secara sistematis terprogram 

untuk mencetak generasi yang berguna 

bagi bangsa dan negara.  

c) Tujuan 

1) Sekolah mampu meningkatkan kualitas  

kelulusan, prestasi akademik, dan non 

akademik. 

2) Mutu kelembagaan dan manajemen 

sekolah memenuhi standar. 

3) Seluruh warga sekolah memiliki keimanan 

dan akhlak yang berkualitas. 

4) Guru mampu mengimplementasikan 

kurikulum yang diberlakukan oleh 

pemerintah. 

5) Sekolah mampu melestarikan lingkungan, 

budaya bangsa dan nasionalisme. 



 
 

 

6) Guru mampu menerapkan pembelajaran 

dengan pendekatan PAIKEM dan CTL 

(Contextual Teaching and Learning). 

7) Sekolah mampu melaksanakan 

peningkatan kualifikasi akademik dan 

kompetensi tenaga kependidikan. 

8) Sekolah memiliki fasilitas pendidikan 

yang memadai. 

9) Sekolah mampu melaksanakan standar 

pembiayaan Sekolah Standar Nasional. 

10) Sekolah mampu menerapkan penilaian 

dengan mengacu SNP (Standar Nasional 

Pendidikan) 
37

 

3. Keadaan Guru dan Murid SMPN 1 Pudak 

Ponorogo 

a. Guru 

Keberadaan guru pengajar di SMP 

Negeri 1 Pudak Ponorogo, adalah para tenaga 

pendidik yang berasal dari alumni beberapa 

Perguruan tinggi negeri dan juga alumni 

Perguruan tinggi swasta. Selain itu para guru 
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yang berada di SMP Negeri 1 Pudak menjadi 

salah satu tenaga pengajar yang menjalankan 

tugas pembelajaran di sekolah sehingga 

tersampaikan semua materi pelajaran 

berdasarkan kurikulum yang berlaku di 

sekolah.  

Dengan kemampuan dalam keilmuan 

yang dimiliki dan diharapkan dapat mendidik 

para siswa di lingkungan SMP Negeri 1 Pudak 

Ponorogo. Para guru yang dimiliki SMP 

Negeri 1 Pudak mempunyai jumlah tenaga 

pendidik dan staf terdiri dari 17 orang, yang 

terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu 13 guru 

Pegawai Negeri Sipil, kemudian 4 diantaranya 

adalah guru tidak tetap ataupun guru honorer, 

Dalam mengembangkan kegiatan operasional 

sekolah berusaha memaksimalkan tenaga yang 

ada di SMP tersebut. 

b. Tenaga Kependidikan 

Tenaga kependidikan yang ada di SMP 

Negeri 1 Pudak Ponorogo suatu tenaga 

administrasi yang secara langsung menangani 

kegiatan administrasi yang ada di SMP Negeri 



 
 

 

tersebut, baik yang berkenaan dengan 

pelayanan kepada siswa maupun berbagai 

kegiatan serta kepentingan lainnya. 

Keberadaan tenaga kependidikan dalam 

lingkungan sekolah benar-benar menjadi 

pelaksana membantu kegiatan kependidikan 

yang diselenggarakan sekolah sekaligus 

menunjang kelancaran proses belajar mengajar 

di sekolah. 

SMP Negeri 1 Pudak Ponorogo 

merupakan lembaga pendidikan yang dalam 

kesehariannya adalah menyelenggarakan dan 

melaksanakan proses belajar disekolah pada 

tingkatan Sekolah Menengah Pertama atau 

SMP dengan jenis dan bentuk lembaga 

pendidikan formal. Oleh karena itu dalam 

menjalankan aktivitasnya perlu dibantu dengan 

tenaga kependidikan agar semua rencana dan 

program kerja dapat terlaksana dengan sebaik-

baiknya. Jumlah tenaga kependidikan yang ada 

di SMP Negeri 1 Pudak Ponorogo adalah 

berjumlah 8 orang dengan berbagai tugas yang 

sangat bervariasi. 



 
 

 

Adapun data selengkapnya adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Data Personal di SMP Negeri 1 Pudak  

Ponorogo Tahun 2018 

No Jabatan/ Pekerjaan Jumlah 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Kepala Sekolah 

Waka Bidang Kurikulum 

Waka Bidang Kesiswaan 

Waka Bid Sarana dan Prasarana 

Waka Bidang Humas 

Kepala TU 

Guru / Pengajar 

Tenaga Kependidikan 

Satpam 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

12 

7 

3 

Jumlah 28 

Sumber: SMP Negeri 1 Pudak Ponorogo 

c. Siswa  

Keberadaan SMP Negeri 1 Pudak 

Ponorogo sudah mendapatkan kepercayaan 

dari masyarakat hal ini terbukti dengan adanya 

siswa yang cukup banyak yang berasal dari 

Ponorogo bahkan yang berasal dari luar 

Kecamatan Pudak juga ada, termasuk berasal 

dari beberapa daerah atau kecamatan yang ada 

didaerah di Ponorogo.  Hal ini menjadikan 

SMP Negeri 1 Pudak Ponorogo menjadi sangat 

pesat perkembangannya termasuk jumlah 

murid atau siswanya.  



 
 

 

Adapun data selengkapnya keberadaan 

siswa di SMP Negeri 1 Pudak Ponorogo adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Data Siswa SMP Negeri 1 Ponorogo 

Tahun Pelajaran 2017-2018 

No Tingkatan  Jumlah siswa 

1 

2 

3 

Kelas 1 

Kelas 2 

Kelas 3 

203 

202 

199 

Jumlah keseluruhan 604 

Sumber: SMP Negeri 1 Pudak Ponorogo 

 

Berdasarkan data siswa yang ada di 

SMP Negeri 1 Ponorogo tersebut menunjukkan 

bahwa selama ini masyarakat kecamatan 

Pudak, Pulung, Sooko dan sekitarnya 

mempunyai minat dalam memasukkan 

anaknya ke SMP Negeri 1 Pudak Ponorogo 

cukup banyak dan menjadikan keberadaan 

SMP Negeri 1 Pudak merupakan harapan 

pembentukan generasi cerdas berkarakter dan 

berguna bagi nusa dan bangsa serta 

agamanya.
38
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d. Struktur Organisasi  

Struktur organisasi adalah merupakan suatu 

bentuk arah perintah yang akan dilaksanakan oleh 

pimpinan kepada bawahan dan mengarah pada 

jajaran setingkat serta arah perintah yang mengarah 

pada jajaran yang ada di bawahnya sampai pada 

tingkat yang paling bawah. Dengan pola perintah 

yang terjadi sehingga dapat membentuk dan 

tergambar dalam struktur organisasi yang dimiliki 

lembaga pendidikan tersebut.  Alur jaringan 

struktur organisasi yang ada membuat semua aspek 

atau komponen yang ada dalam beberapa bagian 

dalam lembaga tersebut menjadi suatu bentuk kerja 

sama yang saling melengkapi, sehingga secara 

kumulatif menjadi sebuah kerja tim yang akan 

mencapai tujuan organisasi secara bersama-sama. 

Adapun bentuk organisasi SMP Negeri 1 

Pudak Ponorogo secara keseluruhan dapat 

digambarkan dalam bentuk struktur organisasi 

sebagai berikut:
 39
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Gambar  4.1 

Struktur Organisasi SMP Negeri 1 Pudak Ponorogo 
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Keterangan: 

1) Komite Sekolah 

Mempunyai tugas dan tanggung jawab : 

a) Turut menyusun program kerja sekolah dan 

memberikan pertimbangan kepada kepala 

sekolah 

b) Mengusulkan dan mengajukan rencana 

anggaran yang berkenaan dengan kegiatan dan 

pemenuhan sarana-prasarana sekolah 

c) Membantu Sekolah dalam memajukan 

keberadaan sekolah. 

2) Kepala Sekolah 

Mempunyai tugas dan tanggung jawab : 

a) Bertanggung jawab terhadap kelangsungan 

dan kelancaran kegiatan belajar di sekolah. 

b) Mewakili sekolah jika mengadakan hubungan 

dengan pihak luar. 

c) Berkoordinasi dengan seluruh staf dan 

pengajar yang ada di sekolah. 

d) Ikut menetapkan tata peraturan baik yang 

diberlakukan kepada guru maupun kepada 

siswa. 

 

 

 



 
 

 

3) Wakil Kepala Bidang Kurikulum 

Mempunyai tugas dan tanggung jawab : 

a) Menyusun rencana kurikulum untuk menjamin 

kelangsungan dan kelancaran kegiatan belajar 

di sekolah. 

b) Melakukan pembenahan dan penataan bidang 

kurikulum di sekolah 

c) Mengadakan evaluasi dan melakukan revisi 

kurikulum sekolah 

4) Wakil Kepala Bidang Kesiswaan 

Mempunyai tugas dan tanggungjawab: 

a) Menyusun rencana berbagai kebutuhan siswa  

b) Membuat dan menetapkan tata tertib yang 

berlaku di sekolah. 

c)  Menyusun rencana kegiatan yang akan 

dilaksanakan siswa di sekolah 

d)  Membuat laporan kegiatan siswa dalam setiap 

periode 

5) Wakil Kepala Bidang Sarana prasarana 

Mempunyai tugas dan tanggungjawab: 

b) Merencanakan beberapa kebutuhan yang 

berhubungan dengan sarana prasarana sekolah. 

c) Melakukan inventarisasi terhadap barang-

barang dalam sekolah. 



 
 

 

d) Turut serta dalam pemenuhan sarana dan 

prasarana sekolah. 

6) Wakil Kepala Bidang Humas 

Mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai 

berikut: 

a) Melaksanakan tugas-tugas yang berkenaan 

dengan kehumasan. 

b) Mengadakan hubungan dengan pihak lain 

dalam rangka memajukan sekolah. 

c) Melaksanakan berbagai bentuk kerjasama 

dengan beberapa pihak lain khususnya dalam 

memajukan proses belajar mengajar di 

sekolah. 

7) Tata Usaha 

Mempunyai tugas dan tanggungjawab : 

a) Merencanakan berbagai kegiatan ketata usaha 

dan keadministrasian sekolah 

b) Menjalankan kegiatan administrasi di sekolah. 

c) Melaksanakan tugas ketatausahaan guna 

menunjang kelancaran jalannya kegiatan 

belajar mengajar. 

8) Guru BK 

Mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai 

berikut : 

a) Menegakkan tata tertib di sekolah. 



 
 

 

b) Memberikan bimbingan dan konseling kepada 

siswa di sekolah 

c) Mengambil tindakan sangsi bagi siswa yang 

melanggar tata tertib. 

9) Guru Mapel 

Tugas dan tanggung jawabnya : 

a) Menyampaikan materi pelajaran kepada siswa 

sesuai dengan tugas yang diberikan. 

b) Memberikan didikan kepada siswa dan 

mengarahkan siswa. 

c) Membina siswa agar berperilaku baik dan 

mengenal sopan santun baik kepada guru 

maupun kepada orang tua. 

10) Wali Kelas 

Mempunyai Tugas dan Tanggung jawab : 

a) Mengendalikan kelas yang dipimpinnya agar 

dapat menjalankan kegiatan belajar dengan 

tertib. 

b) Memberikan bimbingan dan konseling kepada 

siswa di kelasnya. 

11) Siswa 

Mempunyai tugas dan tanggung jawab : 

a) Mengikuti semua tata tertib yang ditetapkan di 

sekolah. 



 
 

 

b) Harus mengikuti semua pelajaran yang 

diwajibkan kepadanya. 

c) Melaksanakan semua tugas dan kewajiban 

yang diberikan kepadanya 

 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Data Informan Penelitian 

Berkenaan dengan data informan dalam 

penelitian yang membahas tentang peran guru 

dalam pembimbingan belajar Alqur'an di SMP 

Negeri 1 Pudak Ponorogo yaitu mencakup 

berbagai pihak yang mempunyai ketekaitan 

dengan adanya kegiatan tersebut. Dalam hal ini 

mencakup  peran guru yang akan dilaksanakan 

kemudian berkenaan dengan langkah-langkah 

yang akan dilaksanakanya dalam menunjang 

kelancaran dan keberhasilan kegiatan tersebut. 

Beberapa pihak yang dapat dijadikan 

informan dalam penelitian ini adalah meliputi, 

seseorang yang dapat menjelaskan peran guru 

dalam menunjang dalam belajar mengaji atau 

membaca alqur'an siswa di SMP Negeri 1 Pudak, 

kemudian langkah-langkah pembimbingan yang 



 
 

 

akan dilakukan guru guna semua program belajar 

Alqur'an tersebut dapat terlaksana dengan baik. 

Adapun data informan yang akan 

dijadikan sumber  data dalam penelitian ini 

adalah: 

Tabel 4.3. 

Data Informan Penelitian 

No Nama Informan Jabatan Kode 

Inf 

1 H.Didik Galang 

Pramuja, S.Pd. 

Kepala Sekolah A 

2 Dra. Wijiastuti Waka Kurikulum B 

3 Fauzan Azis, S.Pd.I  Guru Agama C 

4 Kastubi Nurhadi, 

S.Pd.I 

Guru Agama D 

5 Feri Setiawan, S.Pd Wali Kelas VIII E 

6 Mustikawati Siswa kelas VIII F 

7 Mila Kustanti Siswa kelas VIII G 

8 Muhammad Anas Siswa kelas VIII H 

9 Taufik Efendi Siswa kelas VIII I 

10 Gatan Widiaswara Siswa kelas VIII J 

 

Dengan demikian jumlah informan yang 

akan dijadikan sumber data dalam penelitian ini 

adalah mencakup Kepala Sekolah, Waka 

kurikulum, Guru agama, Wali kelas VIII dan 

Siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Pudak Ponorogo. 

 

 

 



 
 

 

2. Data Hasil Wawancara 

a. Peran guru dalam pembimbingan belajar 

Alqur'an siswa SMP Negeri 1 Pudak 

Ponorogo. 

Berkenaan dengan permasalahan 

pembimbingan belajar Alqur'an siswa SMP 

Negeri 1 Pudak, kemudian dalam kesempatan 

ini akan disampaikan tanggapan dan jawaban 

dari Bapak H. Didik Galang Pramuja, S.Pd 

selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pudak 

Ponorogo sebagai berikut: 

"Dalam pembimbingan belajar Alqur'an 

siswa di SMP Negeri 1 Pudak tersebut 

menurut saya dapat bejalan dengan baik 

karena peran guru yang selama ini 

memberikan bimbingan belajar alqur'an 

tersebut. Siswa itu dalam melakukan 

pembelajaran secara mandiri sepenuhnya 

belum mampu, sehingga harus didukung 

dengan peran guru yang lebih besar agar 

semua program belajar Alqur'an dapat 

mencapai keberhasilanya. Terutama 

bentuk belajar Alqur'an itu adalah 

merupakan suatu pola pembelajaran yang 

dapat dikategorikan dalam model belajar 

bahasa Arab yang termasuk pada 

kelompok bahasa asing, sehingga 

membutuhkan pembimbingan dan peran 



 
 

 

guru yang maksimal agar semua kegiatan 

dapat terlaksana dengan lebih baik." 
40

 

 

Kemudian menurut Ibu Dra. 

Wijiastuti selaku Wakil Kepala Bidang 

Kurikulum memberikan jawaban sebagai 

berikut: 

"Belajar Alqur'an itu dalam kurikulum itu 

sangat minim sekali dan untuk 

memaksimalkan maka peran guru agama 

dalam melakukan pembelajaran harus 

dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. 

Tidak bisa hanya mengandalkan cara 

pembelajaran biasa, tetapi harus diadakan 

model belajar yang lebih maksimal. Dalam 

hal ini perlu peran guru dalam 

pembimbingan belajar Alqur'an tersebut, 

agar program tersebut dapat mencapai 

hasil yang lebih maksimal. Dalam 

kurikulum terlihat bahwa waktu yang 

belajar Alqur'an itu sangat minim sekali, 

sehingga untuk mencapai hasil maksimal 

harus dibutuhkan peran guru dalam 

melakukan pembimbingan."
 41
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 Lihat pada transkrip wawancara dalam lampiran penelitian ini, 

Kode: 02/B/W/6-XI/2018 



 
 

 

Kemudian menurut Fauzan Azis, 

S.Pd.I yang memberikan jawaban berkenaan 

dengan permasalahan tersebut yaitu sebagai 

berikut:  

"Dalam pembelajaran Al qur'an yang 

selama ini dijalankan di SMP Negeri 1 

Pudak tidak dapat dilepaskan dari peran 

guru sebagai pembimbingnya. Sebab 

siswa dalam melakukan pembelajaran 

Alqur'an ini tidak dapat terlaksana secara 

mandiri siswa, tetapi harus melibatkan 

guru khususnya dari para guru agama yang 

ada di SMP ini gitu. Yang dinamakan 

anak-anak ya, terkadang ada yang 

mempunyai minat yang tinggi dan penuh 

semangat tetapi juga ada yang kelihatan 

lelet dan tak menghiraukannya. Oleh 

karena itu dalam pembelajaran ini dibahas 

dalam rapat para guru bersama kepala 

sekolah menetapkan bahwa untuk bidang 

keagamaan khususnya dalam program 

belajar Alqur'an harus melibatkan peran 

serta guru agar semua yang diinginkan 

dapat tercapai dengan sebaik-baiknya dan 

mampu mencapai hasil yang maksimal."
 42

 

 

Hal ini sejalan dengan hasil observasi 

yang dilakukan yaitu sebagai berikut: 
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Pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 

jam 08.00 di SMP Negeri 1 Pudak 

Ponorogo. Saya datang ke SMP Negeri 1 

Pudak Ponorogo dalam rangka observasi 

peran guru dalam pembimbingan belajar 

Alqur'an, siswa menunjukkan semangat 

dan antusiasme siswa dalam mengikuti 

kegiatan belajar Alqur'an di SMP tersebut 

sangat tinggi, pada saat itu para siswa akan 

mengikuti pelajaran agama di kelas dan 

kedatangan saya pada jam akan memasuki 

pelajaran agama dan semua siswa berada 

dikelas dan mengikuti pelajaran dengan 

seksama dan dengan tertib. Guru dalam 

kesempatan tersebut melakukan 

pembimbingan kepada siswa secara telaten 

dan satu-persatu di datangi tempat 

duduknya dan dilihat serta dimbimbingnya 

tata cara belajar Alqur'annya tersebut 

dengan telaten. Pada posisi guru menjauh 

dari tempat duduk siswa ada beberapa 

siswa yang belajar dengan tidak serius 

antara lain dengan berbincang-bincang 

dengan temannya dan aktivitas lainnya 

yang mengarah pada model belajar tidak 

tertib."
 43

 

 

Berdasarkan hasil observasi di atas, 

maka terlihat benar bahwa siswa dalam 

mengikuti belajar Alqur'an sangat aktif dan 
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 Lihat Transkrip Observasi nomor: 01/O/16-X/2018 



 
 

 

penuh semangat jika didampingi dan 

dibimbing guru agama, sehingga agar mampu 

mencapai dan melaksanakan pembelajaran 

Alqur'an dengan baik salah satu jalan yang 

harus dilakukan adalah memaksimalkan 

peran guru dalam pembimbingannya. 

Pendapat lainnya yang sejalan dengan 

diatas, adalah dari Mustikawati salah satu 

siswa yang mengikuti pelajaran Alqur'an 

yaitu sebagai berikut: 

"Menurut saya dalam pembelajaran 

Alqur'an paling enak ya jika dibimbing 

oleh guru, karena semua teman-teman 

yang belajar akan melaksanakan dengan 

sungguh-sungguh, namun jika tidak 

ditunggui dan dibimbing guru ya rasanya 

kurang enaklah. Ya namanya belajar itu 

kan harus ada gurunya, jadi tidak bisa 

hanya melaksanakan sendiri, sehingga 

agar mampu melaksanakan belajar secara 

maksimal ya harus ada pembimbing dalam 

belajar tersebut. Apalagi guru yang 

membimbing benar-benar menguasai, 

sudah pasti akan sangat enak dan 

menyenangkan dan rasanya cepat 

bisanya."
 44
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Berdasarkan pendapat diatas, 

menunjukkan bahwa semua kegiatan belajar 

Alqur'an itu memang sebaiknya harus 

didampingi dan dibimbing guru sebagai 

pengarah dan pemberitahu tentang hal-hal 

yang benar dan hal-hal yang salah. Keadaan 

ini memang membutuhkan waktu dan 

memakan banyak energi, apalagi siswanya 

belum mempunyai dasar-dasar ilmu Alqur'an. 

Guru dalam melakukan 

pembimbingan belajar Alqur'an dengan baik 

dan mampu  meningkatkan semangat belajar 

siswa, maka pencapaian prestasi dan 

peningkatan kemampuan membaca serta 

pengetahuan terhadap Alqur'an akan sanngat 

cepat sekali. Perlakuan guru yang 

menyenangkan dapat memotivasi siswa 

dalam mengikuti pembelajaran Alqur'an anak 

didik di sekolah, sehingga upaya mencapai 

kemampuannya akan lebih cepat.   

Perihal pertanyaan Seberapa penting 

keberadaan guru dalam pembimbingan 

belajar Alqur’an, maka dalam kesempatan ini 



 
 

 

Bapak H. Didik Galang Pramuja, S.Pd 

memberikan jawaban sebagai berikut: 

"Menurut saya yang dinamakan belajar itu 

memang harus didam-pingi dan dibimbing 

guru yang dalam belajar Alqur'an ya guru 

agama. Oleh karena itu keberadaan guru 

dalam melakukan belajar Alqur'an itu 

sangat penting dan akan memberikan 

motivasi terhadap kegiatan belajar para 

siswa di sekolah. Dengan demikian 

keberadaan guru dalam pembelajaran 

Alqur'an itu sangat penting dan menjadi 

pendorong siswa untuk melakukan 

pembelajaran Alqur'an di sekolah. Jika 

dalam belajar Alqur'an itu tidak ada guru, 

maka siswa dalam belajar akan kurang 

bersemangat dan lebih cenderung banyak 

bermainya."
 45

  

 

Kemudian Bapak Kastubi Nurhadi, 

S.Pd.I selaku guru agama di SMP Negeri 1 

Pudak Ponorogo memberikan tanggapan dan 

jawaban sebagai berikut: 

"Menurut saya keberadaan guru dalam 

belajar Alqur'an sangat penting, karena 

dapat berperan membimbing, 

mengarahkan dan menunjukkan benar-

salahnya dan sebagainya. Guru merupakan 
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motivasi siswa dalam belajar, selain 

sebagai pendamping dalam belajar siswa. 

Keberadaan guru yang selalu berada di 

dekat siswa akan memberikan ketenangan, 

kesenangan dan kenyamanan belajar siswa 

terutama dalam mengikuti pembelajaran 

Alqur'an tersebut. Belajar Alqur'an itu 

merupakan jenis pelajaran yang sulit dan 

membutuhkan ketelatenan dari guru dalam 

membimbingnya, sehingga keberadaan 

menjadi sangat penting sekali."
 46

 

 

Hal di atas sesuai dengan observasi 

yang dilaksanakan peneliti ketika datang ke 

sekolah: 

Pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 

jam 07.30 di SMP Negeri 1 Pudak 

Ponorogo. Saya datang ke SMP Negeri 1 

Pudak Ponorogo dalam rangka observasi 

seberapa besar peran guru dalam 

pembimbingan belajar Alqur'an, siswa 

menunjukkan semangat dan antusiasme 

siswa dalam mengikuti kegiatan belajar 

Alqur'an di SMP tersebut. Namun ketika 

guru keluar kelas, keadaan kelas menjadi 

tidak kondusif dan mulai berubah menjadi 

gaduh dan banyak siswa mulai tidak serius 

dalam melaksanakan belajar Al qur’an. 

Kemudian setelah beberapa saat guru 
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kembali masuk kelas dan melanjutkan 

melakukan pembimbingan belajar, 

selanjutnya kondisi kelas menjadi sangat 

kondusif dan tenang serta siswa mulai 

mengikuti pembelajaran dengan serius dan 

kegiatan belajar dapat berjalan dengan 

sangat baik dan semua terlihat 

bersemangat kembali. 
47

 

 

Hal ini menunjukkan bahwa 

keberadaan guru menjadi sangat penting dan 

diperlukan sekali untuk menjadi sebagai 

pembimbing dan pendamping siswa dalam 

pembelajaran. Selain itu guru dapat menjadi 

pengarah siswa dalam melakukan 

pembelajaranm dan memberikan beberapa 

materi yang dirasakan siswa kurang 

memahami dalam pembelajaran tersebut, atau 

tujuan pertanyaan dikala siswa kurang 

memahami dan dikala siswa menghadapi 

masalah dalam pembelajaran alqur'an 

tersebut. 
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 Lihat Transkrip Observasi nomor: 02/O/18-X/2018 



 
 

 

Pendapat yang sejalan dengan hal 

diatas, yaitu dari Mila Kustanti yang 

menyatakan pendapatnya sebagai berikut: 

Siswa dalam kegiatan memang harus 

didampingi guru, dan biasanya belajarnya 

teman-teman akan serius jika guru 

pendam-pingnya ada. Teman-teman tidak 

berani berbuat macam-macam apabila ada 

gurunya, sebab merasa diawasi dan 

apabila berbuat atau bertingkah macam-

macam guru langsung bertindak dengan 

melihat pada anak tersebut, jika tidak ada 

perubahan kemudian akan ditegur. Apalagi 

jika guru tidak ada, maka belajarnya 

teman-teman menjadi tidak serius dan 

akan berubah menjadi tempat bermain dan 

yang melakukan belajar dalam satu kelas 

hanya beberapa saja, yang lainnya akan 

bermain bahkan mengganggu teman lain 

yang serius belajar, sehingga semua siswa 

satu kelas menjadi bermain atau bercanda 

semuanya. Nanti akan kembali melakukan 

pembelajaran jika gurunya sudah kembali 

ke dalam kelas, dan suasana kelas menjadi 

tenang lagi.
 48

 

 

Begitu penting peran guru dalam 

pembelajaran alqur'an sehingga keberadan di 
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kelas menjadi hal yang sangat penting dalam 

mencapai keberhasilan dan menentukan 

suasana belajar alqur'an siswa di kelas 

tersebut. Karena dikala guru berada di 

samping siswa, proses belajar lancar  dan 

seakan-akan tidak ada permasalahan dan 

siswa tekun melakukan pembelajaran, 

kemudian dikala guru keluar kelas, mka 

proses belajar tersebut seakan-akan berhenti 

dan berganti dengan kegiatan sendiri berupa 

bermain bersama teman-temannya di kelas 

tersebut. 

Oleh karena itu peran guru begitu 

penting dalam memperlancar aktivitas 

pembelajaran di kelas, khususnya untuk 

memberikan bimbingan dan mengarahkan 

siswa dalam melakukan belajar Alqur’an 

tersebut. Karena siswa tidak dapat melakukan 

belajar secara mandiri apabila guru tidak ada 

disampingnya, hal itu kelihatan dikala kelas 

yang ditinggal guru, kamudian kondisi kelas 

menjadi tidak serius belajarnya, serta 

suasananya sangat tidak kondusif. Keadaan 



 
 

 

tersebut disebabkan keberadaan mental siswa 

yang memang masih labil dan masih senang 

untuk bermain bersama teman-teman 

sebayanya tersebut. 

Belajar merupakan aktivitas yang 

dijalankan di kelas, dan untuk melakuan 

belajar sendiri atau mandiri rasanya memang 

sangat sulit dan kebanyakan siswa akan 

cenderung bermain bersama teman atau yang 

lainnya, sehingga untuk konsentrasi belajar 

mandiri belum mampu dijalankan siswa 

tersebut. 

Menurut Bapak H. Didik Galang 

Pramuja, S.Pd memberikan jawaban atau 

tanggapan sebagai berikut: 

Dalam kegiatan pembelajaran di sekolah 

kami tekankan pada teman-teman guru 

agar melakukan model pembelajaran 

mandiri siswa, sehingga guru hanya 

sebagai pendamping. Perjalanan 

pembelajaran yang demikian itu terlaksana 

jika guru berada di kelas dan 

mendampingi proses belajar tersebut 

seakan-akan siswa belajar dengan serius. 

Kemudian jika guru adda kepentingan dan 

keluar kelas, efeknya adalah siswa yang 



 
 

 

tadinya belajar serius menjadi tidak serius 

dan perilaku siswa berubah total suasana 

kelas menjadi gaduh dan tidak kondusif. 

Keadaan ini menandakan bahwa siswa 

belum mampu belajar mandiri dan tanpa 

adanya guru yang mendampingi. Perilaku 

dan sikap siswa dalam belajar selama ini 

memang membutuhkan keberadaan guru 

di sampingnya dan bahkan menjadi 

kebutuhan dalam proses belajar tersebut.
 49

  

 

Pendapat lainnya yang sejalan dengan 

hal di atas adalah dari Bapak Fauzan Azis, 

S.Pd.I salah seorang guru agama di SMP 

Negeri Pudak Sooko menyatakan: 

"Pengalaman saya dalam prosesa belajar 

di kelas bahwa siswa dikala belajar dan 

guru berada di kelas, sikap siswa sangat 

konsen belajar dan seakan-akan semua 

siswa mampu melaksanakan belajar 

dengan mandiri dan betul-betul serius. 

Sika[p tersebut berubah dikala kami ada 

keperluan sedikit dan keluar kelas,    

keadaan kelas dan sikap siswa berubah 

180 
o
 dan kemudian kelas seakan-akan 

berubah menjadi kacau dan benar-benar 

sangat gaduh. Hal ini menunjukkan bahwa 

sikap siswa dalam belajar  ditentukan pula 

dengan keberadaan guru pendamping 
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tersebut. Pembimbingan guru menjadi hal 

penting bagi siswa dalam memberikan 

bimbingan. Dalam hal ini menunjukkan 

sikap siswa belum benar-benar stabil, 

dimana siswa akan belajar secara serius 

jika ada guru dan dikala tidak ada guru 

akan bersikap tidak konsisten dalam 

belajarnya. Hal semacam ini bukan hanya 

sekali, tetapi terjadi setiap belajar agama 

maupun belajar lainnya. Dikala guru 

berada di sampingnya seakan-akan begitu 

serius dalam belajar, namun jika guru ada 

kepentingan atau keperluan dikit dan 

keluar kelas, maka sikap siswa berubah 

menjadi tidak melakukan belajar 

melainkan mayoritas melakukan aktivitas 

bermain, ya memang ada yang masih 

belajar tetapi sangat sedikit.
 50

 

  

Hal tersebut sejalan dengan Observasi 

yang dilakukan peneliti  sebagai berikut: 

Pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2018 

jam 08.00  di SMP Negeri 1 Pudak 

Ponorogo. Saya datang ke SMP Negeri 1 

Pudak dalam rangka observasi tentang 

peran guru dalam pembimbingan belajar 

Alqur'an, siswa  menunjukkan semangat 

belajar yang baik dan begitu antusiasme 

mengikuti kegiatan belajar Alqur'an di 

dalam kelas tersebut. Pada saat itu siswa 
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sedang beljar agama dengan materi belajar 

Alqur'an dan dengan didampingi guru 

siswa begitu serius mengikuti proses 

belajar di dalam kelas. Semua kegiatan 

belajar berjalan sangat baik dan lancar 

tidak ada masalah. Sampai pada saat 

dimana guru keluar ke kantor guru dan 

siswa ditinggalkan dan diminta belajar 

sendiri, begitu guru keluar kelas dan 

selang beberapa menit sikap siswa berubah 

pelan-pelan menjadi tidak kondusif dan 

mulai terjadi suasana percakapan diantara 

siswa dan sampai sekitar 5 menit kelas 

sudah dalam keadaan ramai dan bahkan 

ada siswa yang  mengawasi suasana keluar 

terutama kearah gurunya. Selanjutnya 

sikap para siswa semakin ramai dan 

aktivitas belajarnya terhenti secara umum 

siswa bersikap tidak konsisten ke pelajaran 

tetapi cenderung bermain dan berbincang-

bincang dengan teman yang tidak 

membahas pelajaran melainkan hal diluar 

pelajaran tersebut.
 51

 

 

Dengan demikian sikap siswa dalam 

mengikuti belajar hanya akan dilaksanakan 

jika keberadaan guru dikelas masih ada, 

kemudian dikala guru tersebut tidak berada di 

tempat siswa mulai bersikap tidak konsisten 
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dan melakukan aktivitas bermain dan 

pelajaran dilepaskan begitu saja. Padahal 

guru sebelum keluar sudah berpesan untuk 

dipelajri sendiri-sendiri dulu bentar lagi 

diteruskan, namun apa yang terjadi begitu 

guru keluar sampai beberapa saat, kemudian 

siswa mulai bersikap tidak konsisten 

menjalankan belajar sendiri, melainkan 

berubah menjadi aktivitas bermain. 

Hal itu sejalan dengan pendapat  dari 

Mila Kustanti sebagai berikut: 

Menurut pengetahuan saya selama 

mengikuti belajar Alqur'an itu teman-

teman benar-benar mengikuti apa yang 

diarahkan dan disampaikan guru. Karena 

menurut kami guru-guru pengajar di kelas 

harus ditaati peraturan dan perintahnya. 

Kemudian pada saat guru pengajar keluar 

dan kelihatan ada keperluan ke kantor 

guru atau kemana gitu, beberapa teman 

kami mulai ada yang bermain bahkan 

mengganggu yang lainnya yaitu yang 

sedang belajar serius, pelan-pelan hal itu 

tergoda pula untuk mengikuti aktivitas 

teman-teman yang bermain dan bercakap-

cakap dengan teman lainnya. Akhirnya 

suasana berubah menjadi tidak tertib dan 

siswa yang tetap belajar sangat minim 



 
 

 

sekali, mayoritas siswa melakukan dan 

mengikuti ajakan teman-teman yang 

bermain itu dan akhirnya mayoritas tidak 

belajar disaat guru keluar kelas.
 52

 

 

Dengan demikian nampak sekali 

begitu peran guru dalam mendampingi siswa 

untuk melakukan aktivitas belajar. Dikala 

guru berada di kelas dan mendampingi siswa 

belajar, keadaan para siswa sangat tekun dan 

konsisten dalam mengijkuti pembelajaran 

tersebut. Sebagaimana disampaikan informan 

dari siswa tadi bahwa begitu guru keluar, 

suasana berubah secara perlahan-lahan dan 

dalam jangka beberapa menit kelas sudah 

menjadi gaduh dan tidak melaksanakan 

belajar di kelas tersebut.  

Sikap yang ditunjukkan siswa di 

sekolah semacam ini menandakan bahwa 

siswa belum mempunyai rasa tanggung jawab 

dan konsistensi terhadap mata pelajaran yang 

dipelajari saat itu. Bahkan para siswa 
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memilih melakukan bermain atau berbincang 

dengan teman-teman yang ada di sekitarnya. 

Hal ini menunjukkan terdapat sikap siswa 

yang tidak melaksanakan perintah guru yang 

menganjurkan belajar sendiri di kelas. 

Dalam pembelajarn yang 

dilaksanakan di sekolah sebagaimana 

disampaikan Bapak H. Didik Galang 

Pramuja, S.Pd selaku Kepala Sekolah 

memberikan tanggapannya sebagai berikut: 

"Siswa dalam belajar sebenarnya sangat 

baik dan rata-rata menurut apa yang 

dikatakan guru. Tetapi untuk masa 

sekarang ini apa memang sudah jamannya 

ya, rata-rata siswa yang belajar dan 

gurunya masih ada di kelas itu semua 

siswa taat dan patuh mengikuti pelajaran. 

Tetapi jika guru keluar kelas kemudian 

siswa itu ya, sudah bertingkah macam-

macam dan tidak karuan. Oleh karena itu 

menurut saya keberadaan guru di kelas 

memang sangat membantu kegiatan 

belajar siswa dan sekaligus keberadaan 

guru di kelas menjadi motivasi siswa 

belajar sampai mencapai keberhasilan. 

Beberapa siswa yang mengikuti dan 

menuruti perintah guru rata-rata berhasil 

mencapai nilai baik, kemudian yang 



 
 

 

semaunya sendiri dan tidak taat, ya 

hasilnya kurang memuaskan."
 53

 

 

Hal senada disampaikan oleh ibu 

Dra. Wijiastuti yang menyatakan bahwa: 

Menurut saya anak-anak di SMP Negeri 1 

Pudak ini memang selama ini 

mengandalkan keaktifan gurunya, 

sehingga dalam belajarpun itu selalu 

demikian. Sehingga dalam belajar kok 

gurunya ada dapat dipastikan sikap siswa 

sangat baik dan benar-benar serius dalam 

belajarnya. Sebaliknya jika guru keluar 

atau kemana begitu, maka siswa mulai 

tidak konsisten dalam belajarnya dan 

sikapnya cenderung senang bermain-main 

dengan teman-temannya atau melakukan 

apalah. Bahkan teman yang sedang belajar 

biasanya diganggu untuk ikut bersamanya. 

Hal semacam ini menurut saya memang 

keberadaan guru di dalam kegiatan belajar 

Alqur'an siswa sangat membutuhkan 

keberadaan guru, dan gurulah yang akan 

memberikan bimbingan sampai siswa 

tersebut mencapai keberhasil-annya 

termasuk mencapai nilai yang bagus dan 

prestasi belajar yang lebih baik."
 54
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Hal senada disampaikan menurut 

observasi sebagai berikut: 

Pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 

jam 08.00  di SMP Negeri 1 Pudak 

Ponorogo. Saya datang ke SMP Negeri 1 

Pudak dalam rangka observasi tentang 

peran guru dalam pembimbingan belajar 

Alqur'an, siswa  menunjukkan semangat 

belajar yang baik dan begitu antusiasme 

mengikuti kegiatan belajar Alqur'an di 

dalam kelas tersebut. Pada saat itu sedang 

berjalannya proses belajar Alqur'an 

dengan didampingi guru kelas atau guru 

agama. Keadaan kelas dalam kesempatan 

tersebut sangat baik dan semua siswa 

mengikuti dengan khidmat dan penus 

serius. Pada akhir pelajaran di lakukan tes 

oleh guru, dengan hasilnya rata-rata siswa 

mencapai hasil prestasi yang baik dan 

kemampuan membaca Alqur'an rata-rata 

cukup baik. Keseriusan siswa belajar 

Alqur'an karena guru secara maksimal dan 

secara sepenuhnya mendampingi kegiatan 

belajar Alqur'an tersebut, sehingga 

pengawasan dan pemantauannya 

dilakukan oleh guru secara maksimal, 

maka hasilnyapun juga mencapai 

maksimal pula.
55
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Dengan demikian dapat disampaikan 

bahwa belajar siswa akan mencapai 

keberhasilan jika peran guru dimaksimalkan 

dan pendampingannya dilakukan 

sepenuhnya. Karena tidak ada perilakku 

siswa yang bermain atau bercanda di kelas, 

sehingga semua siswa aktif dan belajar secara 

maksimal. 

Hal senada disampaikan oleh salah 

satu siswa kelas VIII yaitu Mila Kustanti 

yang menyatakan: 

Menurut saya memang guru dalam belajar 

dikelas sangat penting perannya dalam 

pendampingan dan lain sebagainya. 

Dengan adanya guru itu siswa belajar 

dengan lebih tenang dan perhatian 

terhadap belajar lebih focus berbeda jika 

belajar dibiarkan kemudian gurunya tidak 

ada, maka yang terjadi memang ada 

teman-teman yang belajar, tetapi dengan 

beberapa teman yang bermain dan bahkan 

menggoda teman-teman yang lainnya, hal 

itu akan mengubah suasana dan mengubah 

kegiatan kelas menjadi bermain dan 

bercanda di kelas. Sehingga kalua ada 

guru di kelas, maka hasilnya semua siswa 

belajar dengan baik dan serius sehingga 



 
 

 

hasilnya juga lebih baik dan prestasi kami 

rata-rata sangat baik.
 56

 

 

Dengan demikian dapat disampaikan 

beberapa pendapat di atas, bahwa peran guru 

dalam belajar sangat besar untuk mencapai 

hasil prestasi yang maksimal. Termasuk 

dalam mencapai kemampuan membaca 

Alqur'an rata-rata jika belajarnya mendapat 

perhatian dan dukungan dari guru akan 

menghasilkan kemampuan dan pencapaian 

prestasi belajar yang lebih baik. 

Keberadaan guru dalam kelas selain 

akan melakukan pengawasan dan juga akan 

melakukan pembimbingan dan juga 

pembinaan bagaimana seharusnya siswa 

belajar dan juga akan mengarahkan siswa 

tersebut untuk membuat lebih cepat mencapai 

keberhasilan dalam belajar tersebut. Bentuk 

motivasi guru akan dapat mengubah perilaku 

dan sikap anak yang suka bermain atau 

bercanda di kelas berubah menjadi kegiatan 
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belajar yang serius dan memperhatikan 

semua apa yang disampaikan guru kelas 

tersebut. 

b. Langkah-langkah Pembimbingan Belajar 

Alqur'an siswa SMP Negeri 1 Pudak 

Ponorogo 

Dalam hal ini Bapak H. Didik Galang 

Pramuja, S.Pd memberikan jawaban atau 

tanggapan sebagai berikut: 

Guru sebagai pengajar akan melakukan 

langkah-langkah dalam kegiatan belajar 

Alqur'an dengan melakukan pendekatan 

terhadap para siswa, kemudian menerapkan 

bentuk-bentuk model pembelajaran agar 

kemampuan siswa dapat mencapai hasil 

yang maksimal. Langkah berikutnya 

melakukan pembelajaran yang praktis, 

sehingga langsung pada pembelajaran 

praktis, dengan siswa peserta diberi materi 

secara bersama-sama dan diminta belajar 

atau mempelajari masing-masing kemudian 

dilakukan atau dipanggil satu persatu  

menghadap ke guru untuk melakukan 



 
 

 

praktik membaca dan guru akan melakukan 

pembenahan dan pembimbingan agar 

belajar siswa lebih baik dan sesuai dengan 

tata cara membaca dengan baik pula.
 57

 

Pendapat lainnya dari Dra. Wijiastuti 

yang memberikan tanggapan berkenaan 

dengan permasalahan diatas, yaitu sebagai 

berikut: 

Sebagaimana tatanan dalam kurikulum 

dan aturan yang berlaku memang guru 

merupakan pengajar dan diberi kebebasan 

dalam melakukan pembinaan belajar 

Bahasa Arab dan melatih kemampuan 

siswa terhadap bahasa Arab, maka guru 

akan melakukan banyak terobosan untuk 

mencapai keberhasilan dalam kegiatan 

belajar para siswanya. Beberapa terobosan 

diserahkan kepada guru untuk melakukan 

berbagai bentuk kreatifitasnya agar 

pencapaian keberhasilan belajar dan 

kemampuan siswa benar-benar dapat 

tercapai dengan sebaik-baiknya. Dari sikap 

siswa yang belajar tanpa guru biasanya 

siswa banyak melakukan beberapa 

aktivitas semaunya sendiri, sehingga salah 

satu jalan terbaik adalah dengan 

memberikan kebebasan guru untuk 
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mengambil langkah-langkah yang terbaik. 

Selama ini banyak disampaikan model 

pembelajaran langsung praktik, dimana 

siswa dapat mendemonstrasikan 

kemampuan membaca Alqur'an dengan 

berhadapan dengan guru agamanya.
 58

 

 

Dalam hal ini senada hasil observasi 

sebagai berikut: 

Pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018 

di SMP Negeri 1 Pudak Ponorogo. Saya 

dating pukul 08.30 dan siswa sedang 

berlangsung belajar Alqur'an. Kemudian 

aktivitas dalam kelas ada gurunya dan para 

siswa memperagakan membaca alqur'an 

dan guru langsung memantaunya. 

Hasilnnya kelihatan sekali semuanya dapat 

berjalan baik dan kemampuan siswa rata-

rata juga baik.
 59

 

   

Berdasarkan hasil observasi tersebut 

sejalan dengan pendapat dari Muhammad 

Anas yang memberikan jawaban sebagai 

berikut: 

Menurut yang saya ketahui memang benar 

beberapa kali dalam pembelajaran 

Alqur'an itu dilakukan dengan model 
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praktik langsung. Hasil belajar Alqur'an 

demikian bagi kami sangat baik dan 

merasakan keberhasilannya dengan bukti 

kemampuan kami menguasai dan 

memperoleh hasil prestasi yang sangat 

baik menurut kami. Langkah yang 

ditempuh guru dengan model belajar 

langsung praktik sangat efektif dan sangat 

jitu.
 60

 

 

Dengan demikian hasil belajar 

Alqur'an yang dikreasikan beberapa langkah 

pembelajaran yaitu langsung praktik sangat 

baik dan memang mencapai keberhasilan 

yang maksimal. Semua siswa benar-benar 

merasakan akan kemampuan membaca 

Alqur'an tersebut dicapai karena langkah 

belajar yang tepat dan efektif. 

Menurut pendapat H. Didik Galang 

Pramuja, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMP 

Negeri 1 Pudak Ponorogo menyatakan: 

Dengan kemampuan yang dimiliki para 

guru agama di SMP Negeri 1 Pudak ini 

dapat melakukan kegiatan belajar Alqur'an 

dengan cara menerapkan metode 
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pembelajaran, yaitu salah satunya 

langsung praktik tersebut kemudian guru 

tersebut apabila mengetahui terdapat 

kesalahan atau kekurangan dalam hal 

kemampuannya yang kurang, maka guru 

dapat memberikan bimbingan kepada para 

siswa tersebut.
61

 

 

Menurut pendapat ibu Dra. Wijiastuti 

memberikan pendapatnya sebagai berikut: 

Menurut sepengatahuan saya bahwa para 

guru melakukan metode pembelajaran 

dengan cara belajar langsung praktik. 

Kemudian dalam praktik tersebut akan 

dapat diketahui kekurangan kemampuan 

siswa tersebut dalam membaca Alqur'an 

kemudian guru akan melakukan 

pembimbingan secara langsung yaitu 

diarahkan dan diberitahukan letak 

kekurangannya.
 62

 

 

Hal itu sejalan dengan observasi yang 

dilakukan yaitu sebagai berikut: 

Pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 

di SMP Negeri 1 Pudak Ponorogo. Saya 

dating pukul 08.00 dan siswa sedang 

berlangsung belajar Alqur'an. Terlihat 
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beberapa siswa mengikuti pembelajaran 

Alqur'an dengan cara melakukan belajar 

praktik membaca dan didampingi guru 

sebagai pembimbing belajarnya. Beberapa 

siswa yang sudah baik akan dianggap lolos 

dan pada saat siswa kurang mampu maka 

guru akan melakukan pembenahan dan 

pembimbingan sampai siswa tersebut 

menguasai.
 63

 

 

Dengan demikian diperkuat dengan 

pendapat siswa kelas VIII  yang bernama 

Taufik Efendi menyatakan: 

Menurut sepengetahuan saya, bahwa 

teman-teman dalam melakukan belajar 

Alqur'an menggunakan metode langsung 

praktik dan didemonstrasikan tiga atau 

empat siswa  dihadapan guru. Metode 

pembelajaran dengan model tersebut guru 

dapat langsung melakukan pembinaan dan 

pembimbingan secara langsung oleh guru. 

Jadi jika teman-teman masih kurang lancar 

kurang baik cara membacanya, maka guru 

akan memberikan pengarahan dan 

pembenahan cara belajarnya sampai 

teman-teman memahami semuanya. 
64
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Dengan beberapa pendapat diatas, 

maka dapat disampaikan bahwa model 

pembelajaran yang dijalan bersamaan dengan 

memberikan bimbingan kepada para siswa 

tersebut. Hal ini kelihatan sangat baik dan 

semua siswa juga menerimanya dengan baik 

tanpa merasa keberatan atau berkeluh kesah. 

Mengingat dengan model pembelajaran pada 

belajar Alqur'an yang diterapkan dan cara-

cara guru membimbing tersebut para siswa 

merasa cepat memahami dan menjadi cepat 

bisa.  

Menurut Bapak Fauzan Azis, S.Pd.I 

memberikan tanggapan berkenaan dengan hal 

tersebut, yaitu: 

Karena semua siswa yang belajar di SMP 

Negeri 1 Pudak ini usianya sebaya dan 

menurut kami tidak perlu ada perlakuan 

khusus atau bagaimana. Sehingga dalam 

pembelajaran di sekolah kami berusaha 

melakukan belajar Alqur'an sama antara 

siswa satu dengan siswa yang lainnya. 

Bahkan yang belum bisa justru memang 

sangat kami perhatikan karena hal ini akan 

menghambat teman-teman yang sudah 

bisa. Oleh karena itu kami selaku guru 



 
 

 

tidak pernah melakukan pembedaan 

terhadap para siswa yang belajar 

tersebut.
65

 

 

Pendapat berikutnya adalah dari 

Bapak Kastubi Nurhadi, S.Pd.I menjelaskan: 

Menurut kami perlakuan terhadap para 

siswa sama-sama, antara yang satu dengan 

lainnya. Oleh karena itu tidak ada yang 

memperlakkukan berbada atau 

memperlakukanya semena-mena. Karena 

semua siswa mempunyai status sosial yang 

sama antara yang satu dengan lainnya.
 66

 

 

Hal itu sejalan dengan pernyataan 

yang disampaikan oleh Gatan Widiaswara 

siswa kelas VIII yang menyatakan: 

Menurut yang saya ketahui selama belajar 

di SMP Negeri 1 Pudak Ponorogo, 

merasakan semua guru di SMP Negeri 1 

Pudak ini memperlakukan ke siswa sama 

tanpa membeda-bedakan ras, atau anak 

siapa dan lain sebagainya. Sehingga dalam 

                                                           
65

 Lihat pada transkrip wawancara dalam lampiran penelitian ini, 

Kode: 03/C/W/7-XI/2018 
66

 Lihat pada transkrip wawancara dalam lampiran penelitian ini, 

Kode: 04/D/W/8-XI/2018 



 
 

 

belajar kami semua merasa mendapatkan 

perhatian yang baik semua dan tidak 

merasa dikucilkan atau yang lainnya. 

Semua siswa mendapatkan bimbingan 

belajar Alqur'an dengan baik dan sama, 

yang bisa dianggap baik dan yang kurang 

benar dan baik akan dibimbing 

semuanya.
67

 

 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas 

dapat disampaikan bahwa semua siswa 

diberlakukan sama dengan siswa yang 

lainnya. Karena derajat dan martabat siswa di 

sekolah sama antara yang kaya dan miskin, 

wanita dan perempuan semuanya sama saja. 

Kalau antara siswa satu dengan siswa lainnya 

dibedakan akan dapat berdampak pada 

perilaku siswa yang takut atau merasa 

minder. 

Menurut Bapak H. Didik Galang 

Pramuja, S.Pd memberikan tanggapan 

sebagai berikut: 

Yang namanya belajar ya harus diberi 

target dalam pencapaiannya, sehingga 
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 Lihat pada transkrip wawancara dalam lampiran penelitian ini, 
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tidak ngelantur kearah yang tidak jelas. 

Hal ini dimasukkan sebagai upaya untuk 

memberikan arah dan tujuan yang jelas, 

dan jangan sampai terjadi penyimpangan 

tujuan dari pembelajaran tersebut. Khusus 

dalam membaca Alqur'an ini memang 

secara khusus ditargetkan kelas 2 itu harus 

bisa membaca dengan lancer dan 

kemudian pada kelas 3 nanti harus benar-

benar sudah lancar dalam membaca 

alqur'an.
 68

 

 

Menurut ibu Dra. Wijiastuti 

memberikan jawaban sebagai berikut:  

Menurut saya belajar itu memang harus 

ditarget pencapaiannya, hal ini 

dimaksudkan agar mempunyai arah dari 

kegiatan belajar Alqur'an tersebut. Oleh 

karena itu di sekolah telah mempunyai 

target pencapaian belajar Alqur'an kelas 2 

atau kelas 8 itu sudah bisa membaca 

alqur'an dan kelas 3 atau kelas 9 harus 

benar-benar bisa dan lancar dalam 

membaca alqur'an. Hal ini dimaksudkan 

agar artah pembelajaran benar-benar 

terarah dan tidak menyimpang dari 

harapan kita semua.
 69
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 Lihat pada transkrip wawancara dalam lampiran penelitian ini, 
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Kemudian menurut Taufik Efendi 

memberikan penjelasan sebagai berikut: 

Menurut yang saya ketahui bahwa di 

sekolah ini saya belajar Alqur'an telah 

ditetapkan target keberhasilannya. Untuk 

kelas 2 atau kelas 8 ini harus mampu 

mencapai target bisa membaca alqur'an 

dan kemudian dalam belajar alqur'an ini 

sangat ketat dan guru-guru agama selama 

ini kelihatan bekerja keras kepada siswa-

siswa agar semuanya mampu membaca 

alqur'an dengan lancar dan baik.
 70

  

 

Berdasarkan beberapa pendapat 

diatas, maka dapat disampaikan bahwa target 

belajar Alqur'an ini ditetapkan agar semmua 

mempunyai tanggung jawab terhadap 

tercapainya tujuan pembelajaran tersebut. 

Karena semua siswa khususnya kelas 2 atau 

kelas 8 berusaha keras untuk mengikuti dan 

mencapai target tersebut. 

 

 

 

 

                                                           
70

 Lihat pada transkrip wawancara dalam lampiran penelitian ini, 

Kode: 09/I/W/13-XI/2018 



 
 

 

BAB V 

ANALISA DATA 

 

A. Bentuk Peran guru dalam pembimbingan belajar 

Alqur'an siswa SMP Negeri 1 Pudak Ponorogo  

Seorang guru memegang peranan yang sangat 

penting dalam dunia pendidikan. Menurut Habel 

menyatakan peran merupakan aspek dinamis dari 

kedudukan atau status. Apabila seseorang 

menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan 

kedudukannya, maka ia telah menjalankan suatu 

peran. Seperti halnya guru dan peserta didik, guru 

memiliki peranan yang sangat penting di dalam dunia 

pendidikan khususnya pada saat kegiatan belajar 

mengajar, karena pada dasarnya peserta didik 

memerlukan peran seorang guru untuk membantunya 

dalam proses perkembangan diri dan pengoptimalan 

bakat dan kemampuan yang dimilikinya. Tanpa 

adanya bimbingan dan arahan dari guru mustahil jika 

seorang peserta didik dapat mewujudkan tujuan 

hidupnya secara optimal. Hal ini berdasar pada 

pemikiran manusia sebagai makhluk sosial yang selalu 



 
 

 

membutuhkan bantuan dari orang lain untuk 

mencukupi semua kebutuhannya.
71

 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, maka 

selanjutnya dapat disampaikan hasil pembahasannya 

yaitu bahwa bentuk peran guru sebagai pengajar dan 

juga melakukan pembimbingan terhadap para siswa 

dengan baik dan benar agar lebih bisa membaca 

alqur'an. Dalam memaksimalkan hasil belajar Al-

Qur'an, yaitu dengan jalan memberikan tambahan 

waktu belajar kepada siswa diluar jam belajar biasa, 

kemudian bagi siswa yang kurang dan belum mampu 

membaca dengan baik diwajibkan mengikuti. Hal ini 

untuk menunjang ketertinggalan dengan teman-teman 

lainnya yang sudah mampu membaca Al-Qur'an 

dengan baik. 

Para siswa dalam mengikuti belajar Al-Qur'an 

dengan adanya pendampingan guru memberikan 

semangat yang baik dan sekaligus mendapat motivasi 

yang sangat besar untuk lebih mampu mencapai 

keberhasilannya. Guru dengan kemampuannya dan 
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ketelatenannya akan mengarahkan belajar siswa ke 

arah yang lebih baik lagi dan benar-benar menjadi 

siswa yang mampu membaca Alqur'an. Hal ini 

membuat pencapaian hasil belajar lebih maksimal dan 

dapat meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an 

tersebut. 

Guru agama di SMP Negeri 1 Pudak itu 

merupakan pengajar yang menguasai apa yang harus 

dikerjakan sehingga dalam pembelajaran siswa 

diberikan materi yang mengarahkan pada tujuan 

pembelajaran tersebut. Mengingat tujuan belajar 

Alqur'an itu yang memahami dan mengetahui adalah 

guru agama, maka keberadaannya sangat dibutuhkan 

dan menjadi sangat penting guna menunjang 

keberhasilan siswa dalam belajar Alqur'an tersebut. 

 

B. Langkah-langkah Pembimbingan Belajar Alqur'an 

siswa SMP Negeri 1 Pudak Ponorogo 

Para ulama sepakat bahwa hokum mempelajari 

bacaan al-Quran adalah farḍ 'ain (kewajiban 

individual). Seseorang akan dipandang lalai jika 

sepanjang usianya tidak pernah belajar al-Quran dan 

membiarkan dirinya buta aksara al-Quran. Sedangkan 



 
 

 

hukum mengajarkan membaca al-Quran adalah farḍ 

kifāyaħ (kewajiban kolektif), artinya jika dalam satu 

kelompok masyarakat masih terdapat lembaga atau 

orang yang mengajarkan Al-Quran maka gugurlah 

kewajiban itu. 
72

  

Selain itu Rouf  mendefinisikan tilawah adalah 

membaca al-Quran. Harus ada perbedaan antara 

membaca al-Quran dan membaca koran atau majalah. 

Tilawah adalah kegiatan yang aktif dilakukan orang 

yang beriman kepada al-Quran karena saat itulah otak, 

lidah, dan hati aktif menyatu untuk merenungi al-

Quran. 
73

 

Dalam pembelajaran membaca Al-Qur'an 

disini sesuai dengan harapan bersama, dimana siswa 

kelas 2 atau kelas 8 harus mampu membaca alqur'an 

dengan baik dan benar. Oleh karena itu guru 

melakukan kratifitas dalam pembelajaran tersebut 

dengan mengambil langkah pembelajaran praktik 

langsung. Lanngkah yang dilakukan guru antara lain 

melakukan penambahan jam belajar Al-Qur'an, dan 
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juga membuka program ekstrakurikuler baca Al-

Qur'an. Hal ini dimaksudkan siswa dapat diketahui 

secara langsung akan kemampuan dan kekurangannya.  

Dalam menerapkan metode pembelajaran 

untuk belajar Alqur,an sangat penting guna mencapai 

hasil yang maksimal. Karen belajar alqur'an itu dapat 

dikategorikan sulit, sehingga membutuhkan taktik 

dalam belajarnya. Oleh karena itu dengan metode 

pembelajaran yang tepat kemudian guru melakukan 

pembimbingan dengan benar, hasilnya siswa dapat 

menguasai materi alqur'an dengan baik dan berhasil. 

Agar semua siswa mau melaksanakan dan 

mengikuti belajar Alqur'an dengan baik, maka cara 

memperlakukan semua siswa dengan baik sangat 

membantu keberhasilan beljar Alqur'an tersebut. Oleh 

karena itu dengan belajar alqur'an dengan praktik 

tersebut membantu siswa mencapai keberhasilan 

dengan sangat baik dan siswa benar-benar memahami 

bacaan Alqur'an tersebut. 

Dalam pembelajaran yang dilaksanakan oleh 

sekolah, maka trarget dalam hal pencapaian belajar 

sangat penting, agar semua siswa dapat melakukan 

dengan baik dan tanpa harus ada yang menawar lagi. 



 
 

 

Dengan target yang ditetapkan sekolah, maka mau 

tidak mau semua siswa harus mampu mencapainya 

sebagaimana yang diharapkan tersebut. Oleh karena 

itu cara penambahan jam belajar Al-Qur'an dan 

ekstrakurikuler baca Al-Qur'an dan semua siswa wajib 

mengikuti kegiatan tersebut. 

  



 
 

 

BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Bentuk peran guru dalam pembimbingan belajar 

membaca Alqur'an harus benar-benar dapat 

dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tidak 

hanya menekankan pada siswa belaka melainkan 

harus ditingkatkan peran guru dalam belajar 

Alqur'an tersebut. Bentuk peran guru antara lain 

melakukan penambahan jam belajar dan 

membimbing siswa dalam ekstrakurikuler baca Al-

Qur'an. 

2. Langkah-langlah dalam pembimbingan membaca 

alqur'an yaitu dengan melakukan model 

pembelajaran langsung praktik dan semua siswa 

dapat memperagakan cara membaca serta 

sekaligus kemampuan siswa dapat terukur dan 

terawasi dengan baik. Langkah yang dilakukan 

antara lain mengadakan penambahan jam belajar 

Al-Qur'an, untuk memaksimalkan aktivitas belajar 

siswa. Kemudian melakukan pembimbingan dalam 

program ekstrakurikuler baca Al-Qur'an, dengan 



 
 

 

maksud semua siswa mampu membaca Al-Qur'an 

dengan baik. Hal tersebut dilakukan mengingat 

jika mengandalkan pada jam yang tersedia sangat 

kecil sekali untuk mencapai keberhasilan siswa 

mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan 

benar. 

   

B. Saran-saran 

1. Peran guru sebagai tokoh sentral dalam 

pembelajaran, maka kemampuan guru agama 

seyogyanya  benar-benar mumpuni dalam hal 

keagamaan khususnya semua materi agama di 

SMP tersebut. 

2. Langkah-langkah yang tepat akan memberikan 

keberhasilan siswa, sehingga seyogyanya semua 

guru agama harus mempunyai kreatifitas 

pembelajaran dengan memilih metode yang tepat 

dan cepat dalam hal penguasaan mata pelajaran 

tersebut. Oleh karena itu kemampuan yang lebih 

luas bagi guru sanngat penting dan akan 

mengarahkan siswa u7ntuk mencapai 

keberhasilannya. 
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