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MOTTO 

َفَرِة اْلِكرَاِم اْلبَ َررَِة َوالَِّذي يَ ْقرَأُ اْلُقْرآَن َويَ َتتَ ْعَتُع ِفيِه َوُهَو َعلَ  ََا ٌّ  لَُه اْلَماِهُر بِاْلُقْرآِن َمَع السَّ ْيِه 
 )َأْجرَاِن . )متف عليه

“Orang yang pandai membaca Al-Qur`an, dia bersama para malaikat yang mulia dan 

patuh. Sedangkan orang yang membaca Al-Qur`an dengan terbata-bata dan berat 

melafalkannya, maka dia mendapat dua pahala.” (Muttafaq Alaih)1 
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 Potongan hadist yang dikeluarkan oleh Imam  Muslim  dari hadist Aisyah 

Radhiyallahu’anha no.244-(898), kitab Al- Musafirin wa Qashruha, bab. 38 
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ABSTRAK 

Rani kurnia sutra. 2019. Peran Guru PAI dalam Mengatasi Kesulitan Belajar 

Membaca Al-Quran Siswa Kelas X SMAN 1 Tegalombo, Pacitan. 

Fakultas Tarbiyah Jurusan Pendikan Agama Islam Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Ponorogo.Pembimbing Dr. ju’ subaidi, M.Ag 

Kata Kunci:kesulitan Belajar dan Membaca Al-Quran 

Kesulitan belajar dalam membaca Al-Quran masih ditemui antara lain tidak 
semua siswa lancar dalam membaca serta menulis ayat Al-Quran, masih 
ditemukan siswa yang masih sulit dalam membaca huruf hijaiyah, ada yang masih 
belum paham dengan ilmu tajwid serta makhorijul hurufnya. Maka dari 
diperlukan upaya yang tepat dalam mengatasi masalah tersebut sehingga peneliti 
tertarik untuk melakukan penelitian berkaitan dengan Upaya Guru dalam 
Mengatasi Kesulitan Belajar Membaca Al-Quran siswa Kelas X SMAN 1 
Tegalombo, Pacitan Dengan tujuan sebagai berikut: (1)Untuk mengetahui jenis-
jenis  kesulitan belajar membaca Al-Qur’an siswa kelas X SMAN 1 Tegalombo, 
Pacitan.(2)Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar 
membaca Al-Qur’an siswa kelas X SMAN 1 Tegalombo, Pacitan.(3)Untuk 
mengetahui langkah-langkah yang dilakukan guru dalam mengatasi kesulitan 
belajar membaca Al-Qur’an.  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan jenis 
deskriptif. jumlah siswa yang di wawancarai sebanyak 33 siswa ,  sesuai data yang 
telah diperoleh sebanyak 22 siswa lancar membaca Al-Quran’an dan 11 siswa 
kurang lancar membaca alQuran. Untuk menggali data penelitian ini 
menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara ,  observasi dan 
dokumentasi sedangkan untuk menganalisisnya dilakukan secara interaktif dengan 
tahapan reduksi data (reduction), penyajian data (dispaly), dan kesimpulan 
(conclusion). 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Kesulitan belajar yang dialami 
siswa antara lain: masih ada siswa yang belum hafal sama sekali huruf hijaiyah, 
ada yang bacannya tidak sesuai dengan kaidah tajwid dan makhorijul huruf 2) 
Faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar membaca Al-Quran antara lain: 
kurangnnya motivasi kurangnya siswa  dalam memahami ilmu tajwid, makorijul 
huruf serta panjang pendek,  dari lingkungan keluarga yaitu pentingnya motivasi 
dari orang tua, dari lingkungan masyarakat yang tidak mendukung anak untuk 
belajar membaca Al-Quran, Waktu pembelajaran yang kurang, belum 
maksimalnya peranan sekolah dalam memfasilitasi siswa untuk belajar membaca 
Al-Quran, dan evaluasi yang kurang serta tidak berjalannnya pembiasaan 
membaca Al-Quran di dalam kelas 3) Langkah diberikan dalam mengatasi 
kesulitan belajar membaca Al-Quran diatarannya: memberi motivasi memebrikan 
dorongan agar semangat dalam belajar membaca Al-Quran tidak usah malu 
walaupun belajar dari awal, tidak usah malu walaupun belum hafal huruf hijaiyah. 
Dalam belajar AL-Quran tidak dituntut untuk cepat selesai tetapi melalaui proses 
pembelajaran. Dalam menuntut ilmu harus dijalani dengan sabar”. menggunakan 
metode yang tepat, menciptakan suasana yang menyenangkan, melakukan 
mooving class, menggaplikasikan metode menyanyi, melakukan kompetisi, dan 
melakukan pembiasaan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Agama merupakan pedoman hidup yang mempunyai peran penting 

dalam kehidupan manusia sebagai pembimbing dan pendorong untuk 

mencapai kebahagiaan dunia akhirat.  Untuk itu, dalam rangka pembinaan 

manusia yang beragam, diperlukan proses pendidikan agama Islam. Untuk 

menciptakan manusia yang beragama tersebut perlu ditanamkan rasa cinta 

kepada ajaran dan ritual ibadah, salah satunya adalah membaca Al-Qur‟an dan 

mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Al-Qur‟an yang secara harfiah berarti ”bacaan sempurna” merupakan 

suatu nama pilihan Allah Swt yang sungguh tepat, karena tiada satu bacaan 

pun sejak manusia mengenal tulis-baca, 5000 tahun yang lalu yang dapat 

menandingi Al-Qur‟an, bacaan sempurna lagi mulia. Tiada bacaan semacam 

Al-Qur‟an yang dibaca oleh ratusan juta orang yang tidak mengerti artinya dan 

tidak dapat menulis aksaranya. Bahkan dihafal huruf demi huruf oleh orang 

dewasa, remaja, dan anak-anak. Bahkan orientasi H.A.R Gibb sebagaimana 

yang diikuti oleh M. Quraish Shihab pernah menulis bahwa tidak ada seorang 

pun dalam 1500 tahun ini telah memainkan alat bernada nyaring yang 

demikian mampu dan berani, serta demikian luas getaran jiwa yang 

diakibatkannya, seperti yang dibaca Muhammad saw (Al-Qur‟an).
1
 

                                                         
1
 Zamzam Firdausi, „Peranan Guru Agama Islam dalam Mengatasi Kesulitan Siswa 

Membaca Al-Qur’an.” (Skripsi, UIN, Jakarta, 2011), hal.36. 
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Al-Qur‟an merupakan kitab suci yang diturunkan Allah SWT kepada 

Nabi Muhammad SAW sebagai salah satu rahmat-Nya yang besar bagi 

semesta alam. Di dalam Al-Qur‟an  terkumpul wahyu ilahi yang menjadi 

petunjuk, pedoman, dan pelajaran bagi umat manusia.  Oleh karena itu, Al-

Qur‟an perlu diketahui, dipelajari dan dipahami serta diamalkan oleh segenap 

kaum muslimin.
2
 

Al-Qur‟an sebagai sumber ajaran agama Islam yang utama memegang 

peranan penting dalam kehidupan manusia, bernilai ibadah bagi siapa saja 

yang memabacanya. Umat Islam dituntut agar membaca, mempelajari dan 

mengajarkan serta mengamalkan isi yang terkandung di dalam Al-Qur‟an. 

Dengan mempelajari, membaca, mengajarkan dan mengamalkan akan 

memperoleh banyak ilmu, petunjuk dan rahmat bagi kehidupan di dunia dan 

akhirat. 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

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 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
3
 

Pengajaran serta pemberian motivasi kepada siswa sangat membantu 

proses tercapainya tujuan pendidikan agama Islam. 

Sedangkan Pendidikan Islam adalah pendidikan individual dan 

masyarakat, menuju kesejahteraan hidup perorangan dan bersama serta lebih 

                                                         
2
 Masfuk Zuhdi, Pengantar Ulumul Qur’an (Surabaya: Karya Abditama, 1997),1. 

3
 Ibid,9. 
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banyak menekankan kepada perbaikan sikap mental yang akan terwujud 

dalam amal perbuatan, baik bagi keperluan sendiri maupun orang lain.
4
 

Tugas seorang guru adalah mengajar dan mendidik yang mengantarkan 

anak didiknya menuju kedewasaan. Demikian juga guru agama, bahkan 

memiliki peranan yang amat menentukan dalam ikut mengantarkan anak 

didiknya menjadi manusia yang bertaqwa kepada Allah Swt.
5
 

Oleh karena itu penulis ingin mengetahui lebih dekat tentang peranan 

guru agama islam dalam pengalaman agama anak didiknya yang penulis 

khusukan dalam pembahasan ini tentang masalah membaca Al-Qur‟an. 

Memiliki semangat dalam membaca Al-Qur‟an adalah hal penting. Dikatakan 

penting karena ketika shalat kita harus membaca ayat-ayat Al-Qur‟an. Oleh 

karena itu masalah membaca Al-Qur‟an sangat menarik penulis untuk 

membahasnya.
6
 

Penulis memilih tingkat sekolah menengah ke atas sebagai obyek 

penelitian karena lembaga tersebut adalah salah satu dari lembaga pendidikan 

yang muridnya rata-rata masih belum termotivasi untuk membaca Al-Qur‟an, 

sehingga peran guru dan lingkungan sekitar dalam memberikan motivasi 

membaca Al-Qur‟an sangat dibutuhkan.
7
 

Pada saat ini tidaklah asing lagi apabila mendengar para pendidik yang 

menyatakan keluhan-keluhan tentang pengajaran baca tulis Al-Qur‟an dalam 

                                                         
4
 Lukman pringtulis. Blogsport.com/2012/12/02/upaya-mengatasi-kesulitan 

belajar.Muhammad Thalib, Fungsi dan fadilah membaca Al-Qur‟an(surakarta:kaffah 

Media,2005),12. 
5
 ibid 

6
 ibid 

7
 Zakiyah Daradjat, ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 39. 
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hal membaca Al-Qur‟an khususnya di sekolah. Salah satu sekolah tersebut 

adalah di SMAN 1 Tegalombo Pacitan, yang mana ditemui masalah tentang 

kesulitan dalam membaca Al-Qur‟an, untuk kelas X masih terdapat 20% siswa 

yang masih belum lancar dalam membaca Al-Qur‟an yang disebabkan banyak 

faktor diantaranya yaitu dari segi pemahaman siswa terhadap materi berbeda 

antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya, yang dikarenakan latar 

belakang sekolah siswa banyak yang dari sekolah umum. Tidak semua siswa 

lancar dalam membaca dan menulis ayat Al-Qur‟an, ada yang sama sekali 

masih belum hafal huruf hijaiyah, ada yang sudah bisa tetapi dalam makhrojul 

huruf serta tajwidnya masih ada yang belum menguasai. Dengan adanya 

masalah tersebut yang sangat berperan untuk membantu anak dalam mengatasi 

kesulitan- kesulitan tersebut adalah guru yang bersangkutan ada di dalam 

mengajarnya lebih memperhatikan anak-anak yang masih lemah dalam 

membaca maupun menulis ayat  Al-Qur‟an. Tinggi kedudukan guru, terlebih 

guru agama islam, merupakan realisasi ajaran agama islam itu sendiri. Islam 

memuliakan pengetahuan, sementara pengetahuan itu sendiri didapat dari 

proses belajar mengajar sehingga terjadi interaksi antara yang diajar dengan 

yang mengajar,dalam hal ini yang mengajar adalah guru. Maka tidak boleh 

tidak, Islam pasti memuliakan guru .
8
 Salah satunya dengan mencari cara agar 

siswa bersemangat serta tumbuh minat di dalam diri agar lebih menyukai 

pembelajaran baca tulis Al-Qur‟an. Terkait dengan permaslahan di atas 

mendorong penulis untuk mengadakan penelitian dengan judul “Peran Guru 

                                                         
8 Jamal Ma’ruf Asmani, Tips menjadi Guru Inspiratif, kreatif, dan Inofatif,(Jogjakarta:Diva 

Press,2009),72 
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PAI Dalam Memotivasi Untuk Mengatasi Kesulitan Belajar Membaca Al-

Qur‟an Siswa Kelas X (Studi kasus SMAN 1 Tegalombo, Pacitan”. 

 

B. FOKUS PENELITIAN 

Pembelajaran Al-Qur‟an diadakan di sekolah ini diupayakan untuk 

mengatasi kesulitan belajar siswa dalam meningkatkan motivasi membaca Al-

Qur‟an. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian 

dalam penelitian ini yaitu : Kesulitan membaca Al-Qur‟an siswa  kelas X  

SMAN 1 Tegalombo, Pacitan. 

 

C. RUMUSAN MASALAH 

Berangkat  dari  fokus penp;7elitian di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apa saja jenis-jenis kesulitan belajar membaca Al-Qur‟an siswa kelas X 

SMAN 1 Tegalombo, Pacitan ? 

2. Faktor apa yang mempengaruhi kesulitan belajar membaca Al-Qur‟an 

siswa kelas X SMAN 1 Tegalombo, Pacitan ? 

3. Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan guru PAI  sebagai 

pembimbing dalam mengatasi kesulitan belajar membaca Al-Qur‟an 

siswa kelas X SMAN 1 Tegalombo, Pacitan. 

 

D. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan pernyataan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah : 
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1. Untuk mengetahui jenis-jenis  kesulitan belajar membaca Al-Qur‟an 

siswa kelas X SMAN 1 Tegalombo, Pacitan. 

2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar membaca 

Al-Qur‟an siswa kelas X SMAN 1 Tegalombo, Pacitan. 

3. Untuk mengetahui langkah-langkah yang dilakukan guru PAI sebagai 

pembimbing dalam mengatasi kesulitan belajar membaca Al-Qur‟an.  

 

E. MANFAAT PENELITIAN 

1. Bagi Guru Pendidikan Agama Islam SMAN 1 Tegalombo, Pacitan agar 

selalu meningkatan perannya sebagai motivator. 

2. Bagi siswa SMAN 1 Tegalombo, Pacitan untuk lebih meningkatkan 

semangat membaca Al-Qur‟an. 

3. Bagi penulis penelitian ini diharapkan menjadi informasi yang berharga  

dalam rangka lebih memahami akan fungsi Guru sebagai motivator untuk 

siswanya 

 

F. METODE PENELITIAN 

1. Pendekatan dan jenis penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan metodologi penelitian dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif. Yang mana dalam penelitian ini data 

yang diperoleh tidak ditemukan melalui prosedur  statistik atau bentuk 
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hitungan lainnya. 
9
 Penelitian kualitatif menggunakan desain penelitian 

studi kasus dalam arti penelitian difokuskan pada satu fenomena saja yang 

dipilih dan ingin dipahami secara mendalam.
10

 Dengan karakteristik – 

karakteristik (a) penelitian kualitatif menggunakan latar alami (natural 

setting) sebagai sumber data langsung dn peneliti sendiri merupakan kunci 

yang mana peneliti adalah sumber utama yang menentukan berjalannya 

penelitian. 

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus yaitu penelitian 

yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif mengenai unit sosial 

tertentu, yang meliputi individu, lembaga dan masyarakat. Penelitian 

kualitatif menggunakan desain penelitian studi kasus dalam artian 

peneitian difokuskan pada satu fenomena saja yang dipilih dan difahami 

secara mendalam. Dalam penelitian ini studi kasus yang diamati tentang 

kesulitan belajar membaca Al-Qur‟an pada siswa di SMAN 1 Tegalombo, 

Pacitan. 

 Dalam penelitian kualitatif ini adalah studi kasus, yaitu 

suatu deskripsi intensif dan analisis fenomena tertentu atau satuan sosial 

seperti individu, kelompok institusi atau masyarakat. 

2. Kehadiran penelitian 

Ciri khas  penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari 

pengamatan berperan serta, sebab peranan penelitian yang menentukan 

                                                         
9
 Anselm Strauss, Dasar-dasar Penelitian Kualitatif, terj. Muhammad Shodiq 

(Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2003),4. 
10

 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2005), 99 
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keseluruhan skenarionya.
11

 Untuk itu, dalam penelitian ini, peneliti 

bertindak sebagai instrumen kunci, yang bersifat partisipasi, sekaligus 

pengumpulan data, sedangkan imstrumen yang lain sebagai penunjang. 

 

 

3. Lokasi penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah di SMAN 1Tegalombo, Pacitan. 

Pemilihan lokasi ini didasarkan pada keinginan saya untuk mengetahui 

apakah pembelajaran Al-Qur‟an di SMAN 1 Tegalombo Pacitan dapat 

berjalan dengan baik dan dapat membuat siswa pandai dalam membaca 

Al-Qur‟an serta penyesuaian dengan topik yang dipilih, dengan pemilihan 

lokasi ini, peneliti diharapkan menemukan yang baru terutama tentang 

mengatasi kesulitan siswa dalam membaca Al-Qur‟an 

4. Sumber data 

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan 

tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lainnya.
12

 

Adapun sumber data utama dalam penelitian ini adalah orang 

(person) yang ada korelasinya dengan fokus penelitian yaitu Guru, Guru 

Pendidikan Agama Islam, kepala sekolah serta kelas X. Sedangkan sumber 

data sekunder adalah hasil observasi lapangan, hasil interview, dan 

dokumentasi.  

5. Teknik pengumpulan data 

                                                         
11

 Lexy J.Moleong,Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung:PT.Remaja Rosdakarya, 

2012),11. 
12

 Ibid,157. 
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Teknik pengumpulan data pada penelitian ini meliputi: observasi 

berperan serta (participant observation), wawancara mendalam (in depth 

interview) dan dokumentasi.
13

 Teknik tersebut digunakan peneliti karena 

fenomena akan dapat dimengerti maknanya secara baik, apabila peneliti 

melakukan interaksi dengan subjek penelitian dimana fenomena tersebut 

berlangsung. Dan disamping itu, untuk melengkapi  data diperlukan 

dokumentasi. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan: 

a. Wawancara 

Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara 

menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau 

responden.
14

Dalam melakukan wawancara dilaksanakan dengan 

melakukan Tanya jawab secara sepihak, berhadapan muka, dan dengan 

arah serta tujuan yang telah ditentukan.
15

 

Wawancara merupakan bentuk komunikasi yang terdiri atas 

sejumlah pertanyaan yang disiapkan oleh peneliti dan diajukan kepada 

seseorang mengenai topik penelitian secara tatap muka, dan peneliti 

merekam jawaban-jawaban sendiri. Jenis- jenis wawancara antara lain: 

1) Wawancara terstruktur, artinya dalam penelitian ini peneliti telah 

menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan 

tertulis, 2) wawancara mendalam, artinya peneliti mengajukan 

                                                         
13

M.Djunaidi Ghony, Metodologi Penelitian Kualitatif,  (yogyakarta:R Ruzz 

Media,2012),164 
14

 Afifiddin dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: 

Pustaka Setia, 2009), hal.131 
15

 Anas Sudjiono, Tekhnik Evaluasi Pendidikan Suatu Pengantar (Yogyakarta: 

U.D.Rama,1986), hal. 38 
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pertanyaan secara mendalam yang berhubungan dengan fokus 

permasalahan. 

Teknik wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

wawancara terstruktur karena teknik wawancara jenis ini lebih 

memudahkan penelitian dalam mendapatkan informasi dari informan 

atau responden. 

Hasil wawancara dari masing-masing informan akan ditulis 

lengkap dengan kode-kode dalam transkip wawancara, dengan 

informan yang akan diwawancarai dalam penelitian adalah: 

1) Guru BTQ, Guru PAI, Kepala sekolah dan waka kesiswaan. 

2) Siswa kelas X SMAN 1 Tegalombo, Pacitan. 

Metode ini berguna untuk menguji kebenaran data yang 

diperoleh dengan metode observasi, juga berguna untuk memperoleh 

keterangan dari guru mata pelajaran PAI dan siswa SMAN 1 

Tegalombo Pacitan. 

b. Obsevasi 

Observasi diartikan sebagai pengamat dan pencatatan secara 

sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Dalam 

penelitian ini, teknik observasi yang digunakan yaitu observasi 

partisipatif  karena peneliti ikut serta dengan sumber data selama 

kegiatan penelitian berlangsung. Observasi partisipatif merupakan 
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observasi yang dilakukan oleh peneliti yang berperan sebagai anggota  

dan juga berperan serta dalam kehidupan objek penelitian.
16

 

Selain itu menurut Nawawi dan Martini yang dikutip oleh 

Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani dalam bukunya yang berjudul 

Metodologi Penelitian Kualitatif mengatakan bahwa observasi adalah 

pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap unsur-unsur 

yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam obyek 

penelitian.
17

 

Hasil observasi dalam peneliti ini dicatat dalam catatan 

lapangan, sebab catatan lapangan merupakan alat yang sangat penting 

dalam penelitian kualitatif. Pada observasi aktivitasa yang dilakukan 

yaitu mengamati pembelajaran BTQ yang berlangsung di dalam kelas 

yang dilaksanakan pada hari sabtu pukul 08.30-09.30. Dalam 

penelitian kualitatif, peneliti mengandalkan pengamatan dan 

wawancara dalam pengumpulan data di lapangan. 

c. Teknik dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, karya dan sebagainya. 

Dokumen yang berbntuk tulisan misalnya: catatan harian, sejarah 

kehidupan, cerita biografi. Sedangkan dokumen yang berbentuk 

gambar, misalnya foto, sketsa, dan lain-lain.
18

Teknik ini digunakan 

                                                         
16

 Ibid.,39. 
17

 Afifiddin dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: 

Pustaka Setia, 2009),134 
18

 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan( Bandung:Alfabeta,2006),91. 
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oleh peneliti untuk melengkapi dan mendukung hasil observasi dan 

wawancara yang dilakukan. 

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data 

dari sumber non insane, sumber ini terdiri dari dokumen dan rekaman. 

“Rekaman” sebagai setiap tulisan atau pernyataan yang dipersiapkan 

oleh atau untuk individual atau organisasi dengan tujuan membuktikan 

adanya suatu peristiwa. Sedangkan “Dokumen” digunakan untuk 

mengacu atau bukan selain selain rekaman.
19

Dokumen yang diperoleh 

antara lain dokumen berbentuk tulisan yang berisi tentang profil 

sekolah SMAN 1 Tegalombo, Pacitan dan dokumen gambar tentang 

pembelajaran baca tulis Qur‟an di kelas.  

6. Teknik analisis data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan 

bahan-bahan lain, sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat 

diinformasikan kepada orang lain.
20

Analisis data dalam penelitian 

kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di 

lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Teknik analisis data dalam kasus 

ini menggunakan analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan 

Miles dan Huberman. Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa 

aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian, sehingga 

                                                         
19

 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 161. 
20

 Sugiyono, Metodologi Ppenelitian Pendidikan, 333. 
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sampai tuntas sampai datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data 

meliputi: 

a. Data Reduction (Reduksi Data) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting untuk dicari tema dan 

polanya. Berkaitan dengan tema ini, setelah data-data terkumpul yaitu 

yang berkaitan dengan masalah motivasi untuk mengatasi kesulitan 

belajar membaca Al-Qur‟an, selanjutnya dipilih yang penting dan 

difokuskan pada pokok permasalahan. 

b. Data display (penyajian data) 

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan 

data, penyajian data adalah menguraikan data dengan teks yang 

bersifat naratif. Tujuan penyajian data ini adalah memudahkan 

pemahaman terhadap apa yang diteliti dan bisa segera dilanjutkan 

penelitian ini berdasarkan penyajian yang telah dipahami. Dengan 

menyajikan data, akan memudahkan peneliti untuk memahami apa 

yang terjadi. 

c. Conclusion Drawing (Kesimpulan Sementara) 

Langkah ketiga yaitu mengambil kesimpulan. Kesimpulan 

dalam penelitian ini mengungkap temuan berupa hasil deskripsi atau 

gambaran suatu objek yang sebelumnya masih kurang jelas dan apa 

adanya kemudian diteliti menjadi lebih jelas dan diambil kesimpulan. 
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Kesimpulan ini untuk menjawab rumusan masalah yang dirumuskan 

diawal. 

a. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang dipengaruhi dari 

konsep kesahihan (validitas) dan keterandalan (reliabilitasi).
21

 Derajat 

kepercayaan keabsahan data (kredibilitas data) dapat diadakan pengecekan  

dengan teknik pengamatan yang tekun dan triangulasi. Ketekunan 

pengamatan yang dimaksud adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur 

dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang 

dicari. 

Teknik triangulasi  adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan  

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Ada empat  

macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan 

penggunaan: sumber, metode, penyidik, dan teori.
22

 

Dalam penelitian ini, teknik triangulasi dengan sumber data, berarti 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi 

yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode 

kualitatif. Hal ini dapat dicapai peneliti dengan jalan: (a) membandingkan 

data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, (b)membandingkan 

apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan 

secara pribadi, (c) membandingkan apa yang dikatakannya sepanjang 

                                                         
21

 Moleong, Metodologi Penelitian Kulitatif, 171. 
22

 Ibid.,178 
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waktu, (d) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan 

berbagai pendapat dan pandangan orang yang berpendidikan menengah 

atau tinggi, orang pemerintahan, dan (e) membandingkan hasil wawancara 

dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. 

b. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini ada 3 (tiga) tahapan 

dan tambahan dengan tahap terakhir dari penelitian yaitu tahap penulisan 

laporan hasil penelitian. Tahap-tahap hasil penelitian tersebut adalah (a) 

Tahap pra lapangan, yaitu meliputi: menyusun rancangan penelitian, 

memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajagi dan menilai 

keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan 

perlengkapan penelitian dan yang menyangkut persoalan etika penelitian. 

(b)  tahap pekerjaan lapangan, yang meliputi: memahami latar penelitian 

dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil , 

mengumpulkan data. (c)  Tahap analisis data, yang meliputi: analisis 

selama dan setelah pengumpulan data. 

 

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Untuk memudahkan penulisan hasil penelitian dan agar dapat  dicerna 

secara runtut,  diperlukan sebuah sistematika pembahasan. Dalam laporan 

penelitian ini, peneliti mengelompokan  menjadi 5 bab yang masing-masing 

bab terdiri dari sub-sub yang saling berkaitan satu sama lain. Sistematika dan 
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pembahasan skripsi ini dirancang untuk diuraikan dengan sistematika sebagai 

berikut: 

Bab pertama: pendahuluan, merupakan gambaran umum untuk 

memberi gambaran tentang penelitian yang akan dilakukan meliputi: latar 

belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab Kedua:landasan teori dan telaah pustaka tentang motivasi, 

penegrtian, peran guru sebagai motivator, faktor-faktor yang mempengaruhi 

kesulitan belajar, membaca Al-Qur‟an, usaha memotivasi siswa untuk 

membaca Al-Qur‟an. 

Bab ketiga: temuan penelitian, dalam bab ini berisi tentang hasil – 

hasil penelitian di lapangan yang meliputi data umum tentang paparan data 

dan lokasi penelitian. Paparan data khusus tentang jenis-jenis kesulitan belajar 

dan motivasinya dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar BTQ 

dan motivasinya serta langkah-langkah yang dilakukan guru PAI dalam 

mengatasi kesulitan membaca Al-Qur‟an siswa kelas X SMAN 1 Tegalombo, 

Pacitan.  

Bab empat: berisi analisis data tentang macam-macam kesulitan 

belajar membaca Al-Qur‟an  dan faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar 

membaca Al-Qur‟an serta bentuk motivasi guru PAI untuk mengatasi 

kesulitan belajar membaca Al-Qur‟an kelas X di SMAN 1 Tegalombo, 

Pacitan.  
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Bab kelima: penutup, merupakan bab terakhir dari semua rangkaian 

pembahasan dari bab I sampai bab V. Bab ini dimaksudkan untuk 

memudahkan pembaca dalam memahami intisari dari penelitian yang berisi 

kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU 

 

A. Kajian Teori 

1.  Guru  

a. Pengertian guru  

Guru sebagai pendidik dalam konteks Islam sering disebut dengan 

murabbi artinyaorang yang bijaksana, mu’allim artinya orang yang 

berilmu yang tidak hanya menguasai ilmu secara teoritik tetapi 

mempunyai komitmen yang tinggi dalam mrngembangkan ilmu yang 

dimilikinya, mu’addib  artinya integrasi antara ilmu dan amal sekaligus.
1
 

Pendidik dalam pendidikan Islam pada hakikatnya adalah orang-

orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik 

dengan mengupayakan seluruh potensi dan kecederungan yang ada pada 

peserta didik, baik yang mencakup ranah afektif, kognitif, maupun 

psikomotorik.
2
 

Sedangkan kata upaya memiliki arti ikhtiar untuk mencapai suatu 

maksud memecahkan persoalan, mencari jalan keluar.
3
 Dari penjelasan di 

atas dapat disimpulkan bahawa upaya guru adalah suatu usaha atau cara 

                                                             
1  Chaerul Rochman dan Heri Gunawan, Pengembangan Kompetensi Kepribadian Guru 

(Bandung: Nuansa Cendekia, 2012), 23-24. 
2  Muhammad Muntahibun Nafis, Ilmu Pendiidkan Islam (Yogyakarta: Teras, 2011),85. 
3
 Departemen Pendiidkan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 

2005), 1250. 
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yang dilakukan sorang pendidik untuk menyelesaikan suatu permasalah 

yang terjadi pada peserta didiknya agar pembelajaran di sekolah dapat 

berjalan dengan baik. 

b. Tugas guru dalam proses pembelajaran 

Guru merupakan pemeran utama dalam proses belajar mengajar. 

Proses belajar mengajar adalah proses yang mengandung serangkaian 

perbuatan guru dan siswa atau dasar hubungan timbal balik yang 

berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. 

Seorang guru memiliki banyak tugas. Menurut Ahmad Sabri, tugas guru 

dapat dikelompokkan menjadi beberapa tugas, antara lain tugas dalam 

bidang profesi, tugas kemanusiaan, dan tugas dalam bidang 

kemasyarakatan.
4
 

c. Tugas guru selain sebagai aktor utama kesukaan pendidikan ada beberapa 

tugas lain bagi seorang guru, anatara lain: 

1) Educator (pendidik) tugas utama guru adalah mendidik murid-murid 

sesuai dengan materi pelajaran yang diberikan kepadanya. 

2) Leader. Guru juga seorang pemimpin kelas. Karena itu, guru harus 

bisa menguasai, mengendalikan, dan mengarahkan kelas tercapainya 

tujuan pembelajaran yang berkualitas. Sebagai seorang pemimpin, 

guru harus terbuka, demokratis, dan menghindari cara-cara kekerasan. 

                                                             
4 Ahmad Sabri, Strategi Belajar Mengajar (Cuputat: Quantum Teaching, 2010), 65. 
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3) Fasilitator. Sebagai fasilitator, guru bertugas sebagai memfasilitasi 

murid untuk menemukan dan mengembangkan bakatnya secara pesat. 

4) Motivator. Sebagi seorang motivator, seorang guru harus 

membangkitkan semangat dan menguber kelemahan anak didik 

bagaimanapun latar belakang keluarganya. 

5) Evaluator. Sebagai kualitas pembelajaran, pasti ada kelemahan yang 

perlu dibenahi dan disempurnakan. Disinilah pentingnya evaluasi 

seorang guru.
5
 

d. Guru juga memiliki peran dalam proses pembelajaran. Berikut adalah 

beberapa peran seorang guru dalam proses pembelajaran antara lain: 

1) Guru sebagai pengajar/demonstrator 

Melalui perannya sebagai pengajar, guru hendaknya senantiasa 

menguasai bahan atau materi pelajaran yang akan diajarkannya serta 

senantiasa mengembangkannya dalam arti meningkatkan kemampuan 

dalam hal ilmu yang dimilikinya karena hal ini akan sangat 

menentukan hasil belajar yang dicapai oleh siswa.
6
 Selain itu guru 

bertugas memberikan pengajaran di dalam sekolah (kelas). Ia 

menyampaikan pelajaran agar murid memahami dengan baik semua 

pengetahuan yang telah disampaikan. Selain itu juga berusaha agar 

terjadi perubahan sikap, keterampilan, kebiasaan, hubungan sosial, 

                                                             
5 Jamal Ma’mur Asmani, Tips Menjadi Guru Inspriratif, Kreatif, dan Inovatif (Jogjakarta: 

Diva Press, 2010), 55. 
6 Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 9. 
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apresiasi, dan sebaginnya melalui pengajaran yang diberikannya. 

Untuk mencapai tujuan-tujuan itu maka guru perlu memahami 

sedalam-dalammya pengetahuan yang akan menjadi tangung jawab 

dan menguasai dengan baik metode dan teknik mengajar.
7
  

2) Guru sebagai pembimbing 

Guru berkewajiban memberikan bantuan kepada murid agar 

mereka mampu menemukan masalahnya sendiri, memecahkan 

masalahnya sendiri, mengenal diri sendiri, dan menyesuaikan diri 

dengan lingkungannya. Harus dipahami bahwa pembimbing yang 

terdekat dengan murid adalah guru. Karena murid menghadapi 

masalah dimana guru tidak danggup memberikan bantuan cara 

memecahkannya, baru meminta bantuan kepada ahli pembimbing 

(guidance specialis) untuk memberikan bimbingan kepada anak yang 

bersangkutan. Guru juga perlu meiliki kemampuan untuk dapat 

mebimbing siswa, memberikan dorongan psikologi agar siswa dapat 

menepikan fakto-faktor internal dan faktor eksternal yang akan 

mengganggu proses pembelajaran di dalam dan di luar sekolah, serta 

memberikan arah dan membina karir siswa sesuai dengan bakat dan 

kemampuan siswa.
8
  

 

                                                             
7
 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), 124. 

8
 Suparlan, Guru Sebagai Profesi (Yogyakarta: Hikayat Publising, 2006), 33. 



21 
 

3) Guru sebagai mediator dan fasilitator 

Sebagi mediator guru hendaknya memiliki pengetahuan dan 

pemahaman yang cukup  tentang media pendidikan. Karena media 

pendidikan merupakan alat komunikasi untuk lebih mengekfektifkan 

proses belajar mengajar. Sedangkan sebagai fasilitator guru hendaknya 

mampu mengusahakan sumber belajar yang berguna serta dapat 

menunjang pencapaian tujuan dan proses belajar mengajar, baik 

berupa narasumber, buku teks, majalah ataupun surat kabar.  

4) Guru sebagai pelatih  

Guru perlu memberikan sebanyak mungkin kesempatan pada 

siswa untuk dapat menerapkan konsepsi atau teori ke dalam praktik 

yang akan digunakan langsung dalam kehidupan dalam asapek ini, 

guru perlu memberikan kesempatan seluas luasnnya kepada siswa agar 

siswa memperoleh pengalaman yang sebanyak-banyaknya, khususnya 

untuk mempraktikkan berbagai jenis keterampilan yang mereka 

butuhkan. Dari sissi lain, guru sering dicitrakan memiliki peran ganda 

yang dikenal sebagai “EMASLIMDES” (eeducator, manager, 

administrator, supervisior, leader, innovator, motivator, dinamisator, 

evaluator, dan vasilitator). Semua hal tersebut lebih merupakan peran 
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kepala sekolah.
9
 Akan tetapi, dalam skala mikro kelas, peran itu juga 

harus dimiliki oleh para guru. 

2. Pengertian kesulitan belajar membaca Al-Quran 

Setiap individu memang tidak ada yang sama. Perbedaan individual ini 

pulalah yang menyebabkan perbedaan tingkah laku belajar dikalangan anak 

didik. Dalam keadaan di mana anak didik/siswa tidak dapat belajar 

sebagaimana mestinya, itulah yang disebut dengan “kesulitan belajar”.
10

 

Burton mengidentifikasi seorang siswa kasus dapat dipandang atau dapat 

diduga mengalami kesulitan belajar kalau yang bersangkutan menunjukkan 

kegagalan tertentu dalam mencapai tujuan-tujuan belajarnya. Kegagalan 

belajar didefinisikan oleh Burton sebagai berikut: 

a. Siswa dikatakan gagal apabila dalam batas waktu tertentu yang 

bersangkutan tidak mencapai ukuran tingkat keberhasilan atau tingkat 

penguasaan (Level of Mastery) minimal dalam pelajaran tertentu. 

b. Siswa dikatakan gagal apabila yang bersangkutan tidak dapat mengerjakan 

atau mencapai prestasi yang semestinya. 

c. Siswa dikatakan gagal kalau yang bersangkutan tidak dapat mewujudkan 

tugas-tugas perkembangan, termasuk penyesuaian sosial. 

                                                             
9 Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, 11. 
10

 Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, Psikologi Belajar  (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), 

77. 
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d. Siswa dikatakan gagal kalau yang bersangkutan tidak berhasil mencapai 

tingkat penguasaan yang diperlukan sebagai prasarat bagi kelanjutan pada 

tingkat pelajaran berikutnya.
11

 

Kemudian kata membaca mempunyai arti melihat serta memaknai isi 

dari apa yang tertulis dengan melisankan atau hanya dalam hati.
12

 Sedangkan 

Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang berisi firman Allah swt yang 

diturunkan kepada Nabi Muhammad saw dengan perantaraan malaikat jibril 

untuk di baca, dipahami, dan diamalkan sebagai petunjuk atau pedoman hidup 

bagi umat manusia.
13

 

Dengan demikian, dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa pengertian kesulitan belajar membaca Al-Quran yaitu keaadaan dimana 

terdapat adanya masalah-masalah dalam proses belajar yang dialami anak 

didik yang disebabkan salah satunya karena adannya perbedaan tingkah laku 

belajar dalam memaknai isi atau dengan melisankan apa yang ada dalam kitab 

Al-Quran. 

Adapun kesulitan-kesulitan yang ditemukan dalam proses pembelajaran 

membaca Al-Quran bagi santri atau siswa adalah sebagai berikut: 

                                                             
11

 Abin Syamsudin Makmun, Psikologi Kependidikan (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2002), 307-308. 
12 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia 83.  
13 Ibid., 33. 
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a. Kesulitan dalam pengucapan pada bunyi-bunyi huruf yang tidak ada 

padanannya dalam bahasa Indonesia, seperti Tsa, Kho, Sya, Sho, Dho, 

Tho, Zho, ‘A, dan Gho.  

b. Kesulitan dalam memahami huruf yang bersambung, karena ketika 

disambung bentuk huruf menjadi berubah 

c. Kesulitan dalam mengenal tanda panjang baik yang berupa Alif, Ya, 

sukun/mati, maupun Wau sukun/mati. 

d. Kesulitan dalam mengenal tanda baca seperti tasydid/syiddah 

e. Kesulitan dalam mempraktikkan hukum bacaan tajwid seperti ikhfa. 

3. Faktor  Penyebab Kesulitan Belajar membaca Al-Quran 

Secara garis besar, faktor-faktor penyebab timbulnya kesulitan belajar 

terdiri atas dua macam, yakni :
14

 

a. Faktor intern siswa, yakni hal-hal atau keadaan-keadaan yang muncul dari 

dalam diri siswa sendiri. 

b. Faktor ekstern siswa, yakni hal-hal atau keadaan-keadaan yang datang dari 

luar diri siswa 

Kedua faktor ini meliputi aneka ragam hal dan keadaan yang antara lain 

tersebut di bawah ini. 

 

 

                                                             
14 Zamzam Firdausi, “Peranan Guru Agama Islam dalam Mengatasi Kesulitan Siswa 

Membaca Al-Quran,” (Skripsi, UIN, Jakarta, 2011) 40-41. 
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a. Faktor Intern siswa  

Faktor intern siswa meliputi gangguan atau kekurang mampuan 

psikofisik siswa, yakni: 

1) Yang bersifat kognitif (ranah cipta), antara lain seperti rendahnya 

kapasitas intellektual/intelligensi siswa  

2) Yang bersifat afektif (ranah rasa), antara lain seperti labilnya emosi 

dan sikap 

3) Yang bersifat psikomotor (ranah kursa), antara lain seperti 

terganggunya alat-alat indera penglihatan dan pendengar (mata dan 

telinga). 

b. Faktor ekstern siswa 

Faktor ekstern siswa meliputi semua situasi dan kondisi lingkungan 

sekitar yang tidak mendukung ativitas belajar siswa. Faktor lingkungan 

ini meliputi: 

1) Lingkungan keluarga, contohnya: ketidak harmonisan antara ayah 

dengan ibu, dan rendahnya kehidupan ekonomi keluarga. 

2) Lingkungan perkampungan/ masyarakat, contohnya: wilayah 

perkampungan kumuh (slum area), dan teman sepermaianan (peer 

group) yang nakal. 
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3) Lingkungan sekolah, contohnya: kondisi dan letak gedung sekolah 

yang buruk seperti dekat pasar, kondisi guru dan alat-alat belajar yang 

berkualitas rendah.
15

 

C. Faktor sekolah 

Yang dimaksud sekolah, antara lain: 

1.Guru 

Guru dapat menjadi sebab kesulitan belajar, apabila: 

a. guru tidak kualified, baik alam pengambilan metode yang 

digunakan atau dalam mata pelajaran yang dipegangnya. Hal ini 

bisa terjadi karena vak yang dipegangnya kurang sesuai, hingga 

kurang menguasai, lebih-lebih kalau kurang persiapan, sehingga 

cara menerangkan kurang jelas, sukar dimengerti oleh murid-

murid. 

b. Hubungan guru dengan murid kurang baik, hal ini bermula pada 

sifat guru yang tidak disenangi oleh murid-muridnya, seperti: 

kasar, suka marah, tidak pandai menerangkan, sombong,tidak adil. 

c. Guru-guru menuntut stndar pelajaran di atas kemampuan anak. Hal 

ini terjadi pada guru muda yang belum berpengalaman hingga 

belum dapat mengukur kemampuan murid-muridnya, sehingga 

hanya sebagian kecil muridnya dapat berhasil dengan baik. 

                                                             
15

 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003) 182-184. 
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d. Guru tidak memiliki kecakapan dalam mendiagnosis kesulitan 

belajar. Misalnya dalam bakat, minat, sifat, dan kebutuhan anak-

anak.  

e. Metode mengajar guru yang dapat menimbulkan kesulitan belajar, 

antara lain: metode mengajar yang mendasarkan diri pada latihan 

mekanis tidak didasarkan pada pengertian, guru dalam mengajar 

tidak menggunakan alat peraga yang memungkinkan semua alat 

indranya berfungsi, metode mengajar yang menyebabkan murid 

pasif, sehingga anak tidak ada aktivitas, metode mengajar tidak 

menarik, guru hannya menggunakan satu metode saja dan tidak 

bervariasi.
16

 

B. Faktor waktu sekolah dan disiplin kurang 

Apabila sekolah masuk sore, siang, malam maka kondisi anak tidak 

lagi dlam keadaan yang optimal untuk menerima pelajaran. Sebab energi 

sudah berkurang, disamping udara yang relatif panas di waktu siang, 

dapat mempercepat proses kelelahan. Waktu dalam kondisi fisik sudah 

minta istirahat, karena itu maka waktu yang baik untuk belajar adalah 

pagi. 

Disamping itu pelaksanaan disiplin yang kurang, misalanya murid-

murid liar, sering terlambat atang, tugas yang diberikan tidak dilaksanaan, 

                                                             
16

 Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, Psikologi Belajar  (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), 

89-90. 
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kewajibannya dilalaikan, sekolah berjalan tanpa kendali. Lebih-lebih lagi 

gurunya kurang disiplin akan banyak mengalami hambatan dalam 

pelajaran. 

4. Usaha Mengatasi Kesulitan Belajar membaca Al-Quran 

Secara garis besar, langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam rangka 

usaha mengatasi kesulitan belajar anak didik, dapat dilakukan melalui enam 

tahap, yaitu pengumpulan data, pengelolaan data, diagnosis, prognosis, 

treatment, dan evaluasi. 

a. Pengumpulan data 

Untuk menemukan sumber penyebab kesulitan belajar diperlukan 

banyak informasi. Untuk memperoleh informasi perlu diadakan 

pengamatan langsung terhadap obyek yang bermasalah. Teknik interview 

ataupun teknik dokumentasi dapat dipakai untuk mengumpulkan data. 

Usaha lain yang dapat dilakukan dalam usaha pengumpulan data bisa 

melalui kegiatan sebagai berikut:
17

 

1) Kunjungan rumah 

2) Case study 

3) Case history 

4) Daftar pribadi 

5) Meneliti pekerjaan anak 

                                                             
17 Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, Psikologi Belajar , 92. 
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6) Meneliti tugas kelompok 

7) Melakasanakan tes, baik tes IQ maupun tes prestasi. 

b. Pengelolaan data 

Data yang telah terkumpul tidak akan ada artinya jika tidak diolah 

secara cermat. Faktor-faktor penyebab kesulitan belajar anak didik jelas 

tidak dapat diketahui, Karena data yang terkumpul itu masih mentah, 

belum dianalisis dengan seksama. Langkah-langkah yang dapat ditempuh 

dalam rangka pengelolaan data adalah sebagai berikut: 

1) Identifikasi kasus 

2) Membandingkan antar kasus  

3) Membandingkan dengan hasil tes 

4) Menarik kesimpulan
18

 

c. Diagnosis 

Diagnosis adalah keputusan (penentuan) mengenai hasil dari 

pengelolaan data. Tentu saja keputusan yang diambil itu setelah dilakukan 

analisis terhadap data yang diolah itu. Diagnosis dapat berupa hal-hal 

sebagai berikut: 

1) Keputusan mengenai jenis kesulitan belajar anak didik yaitu berat dan 

ringannya tingkat kesulitan yang dirasakan anak didik. 

2) Keputusan mengenai faktor-faktor yang ikut menjadi sumber 

penyebab kesulitan belajar. 

                                                             
18

 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, 216. 
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3) Keputusan mengenai faktor utama yang menjadi sumber penyebab 

kesulitan belajar anak didik.
19

 

d. Prognosis 

Keputusan yang diambil berdasarkan hasil diagnosis menjadi dasar 

pijakan dalam kegiatan prognosis. Dalam prognosis dilakukan kegiatan 

penyusunan progam dan penetapan ramalan mengenai bantuan yang harus 

diberikan kepada anak untuk membantunya keluar dari kesulitan belajar. 

e. Treatment 

Treatment adalah perlakuan. Perlakuan di sini dimaksudkan adalah 

pemberian bantuan kepada anak didik yang mengalami kesulitan belajar 

sesuai dengan program yang telah disusun pada tahap diagnosis. Bentuk 

treatment yang mungkin dapat diberikan adalah: 

1) Melalui bimbingan belajar individual  

2) Melalui bimbingan belajar kelompok 

3) Melalui remidial teaching untuk mata pelajaran tertentu 

4) Melalaui bimbingan orang tua di rumah 

5) Pemberian bimbingna pribadi untuk mengatasi masalah-masalah 

psikologis  

6) Pemberian bimbingan  mengenai cara belajar yang baik secara 

umum.
20
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 Ibid.,216-217. 
20 Ibid. 218-219. 
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f. Evaluasi 

Evaluasi di sini dimaksudkan untuk mengatasi apakah treatment 

yang telah diberikan berhasil dengan baik. Artinya ada kemajuan, yaitu 

anak dapat dibantu keluar dari lingkaran masalah kesulitan belajar, atau 

gagal sama sekali. Bila treatment gagal harus diulang. Kegagalan 

treatment yang kedua harus diulangi dengan treatment berikutnya. 

Begitulah seterusnya sampai benar-benar dapat mengeluarkan anak didik 

dari kesulitan belajar. Tetaapi bila gagal dan selalu adalah kebodohan. Itu 

jangan dampai terjadi. Sebab satu masalah belum selesai, maka masalah 

lain masih menunggu untuk ditangani.
21

 

5.  Definisi Membaca Al-Quran  

1) Pengertian membaca  

Menurut Al-Jazairi, sebagaimana yang dikutip Chirrin, qiraat 

adalah pengetahuan tentang cara-cara melafalkan kalimat-kalimat Al-

Quran dan perbedaannya dengan mengembalikan atau menyerupakan pada 

penukilnya. Ilmu qiraat adalah ilmu yang diperkenalkan oleh nabi 

Muhammad sendiri, suatu praktek sunah yang menunjukkan tatacara 

bacaan setiap ayat.
22

 

 

 

                                                             
21 Ibid.,220-221. 
22

Nur Efendi dan Muhammad Fathurrahman, Studi Al-Quran (Yogyakarta: Teras, 2014), 202-

203. 
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2) Membaca Al-Quran dengan metode Tajwid 

Secara bahasa ilmu Tajwid berasal dari kata jawwada yang 

mengandung arti, tahsin, artinya memperindah atau memperelok. 

Sedangkan menurut istilah adalah ilmu yang menjelaskan tentang hukum-

hukum dan kaidah-kaidah yang menjadi landasan wajib ketika membaca 

Al-quran, sehingga sesuai dengan bacaan Rasulullah saw. Tajwid pun 

biasa disebut sebagai ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara 

mengucapkan kalimat-kalimat Al-Quran.
23

 

Tajwid sebagai suatu disiplin ilmu mempunyai kaidah-kaidah 

tertentu yang harus dipedomani dalam pengucapan huruf-huruf dari 

makhrajnya disamping harus pula diperhatikan hubungan setiap huruf 

dengan yang sebelum dan sesudahnya dalam cara pengucapannya. Oleh 

karena itu ia tidak dapat diperoleh hanya sekedar dipelajari namun juga 

harus melalui latihan, praktek, dan menirukan orang yang baik 

bacaannya.
24

 

Kaitannya dengan pembelajaran Al-Quran, guru dapat memilih 

metode pengajaran Al-Quran yang tepat dan sesuai agar mudah diterima 

oleh peserta didik. Ada banyak metode yang lazim digunakan untuk 

mengajarkan Al-Quran yang dapat menjadi alternatif bagi guru baca tulis 

Al-Quran, diantaranya yaitu: 

                                                             
23 Siddiq Amien, Buku Pintar Al-Quran (Jakarta: Qultum Media, 2008), 13. 
24 Syaikh Manna Al-Qaththan, Pengantar Studi Ilmu Al-Quran (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 

2011), 230.  
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i. Metode Qiro’ati 

Metode Qiro’ati adalah cara mengajar membaca Al-Quran 

dengan menggunkan buku Qiro’ati dan menawarkan pengajaran yang 

sistematis dan mendetail serta pemahaman ilmu tajwid dan cara baca 

tartil. Adapun cirri-cirinya sebagai berikut: 

a) Praktis 

b) Sederhana (realis tidak teoris) 

c) Sedikit demi sedikit 

d) Merangsang murid untuk saling berpacu 

e) Tidak menuntun bacaan 

f) Teliti terhadap bacaan salah atau keliru 

g) Driil (bisa karena dibiasakan) 

ii. Metode Iqra’ 

Metode Iqra’ merupakan temuan K.H. As’ad Human dari 

Yogyakarta. Metode ini dari 6 jilid dengan waktu belajar 6 bulan. 

Cirri-cirinya sebagai berikut: 

a) Cara belajar siswa aktif (CBSA) 

b) Privat, guru menyimak bacaan siswa 

c) Asistensi, guru bisa meminta bantuan untuk mengajar kepada guru 

yang lain.
 25

 

                                                             
25 Zamzam Firdausi, “Peranan Guru Agama Islam dalam Mengatasi Kesulitan Siswa 

Membaca Al-Quran, 35. 
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Ada pula metode-metode penunjang yang dapat digunakan untuk 

lebih memudahkan siswa menerima pelajaran, yaitu: 

a) Metode menyanyi 

Menyanyi merupakan rekreasi batin yang indah, anak-anak 

akan hanyut dalam nyanyian yang indah itu. Ia akan merasa senang 

dan tidak merasa dibebani sehingga suasana belajar menagjar 

menjadi segar dan gembira. Misalnya huruf-huruf hijaiyah 

dinyanyikan menggunakan nada dari lagu “abang tukang bakso” 

atau tidak menutup kemungkinan juga bagi guru menciptakan lagu 

sendiri atau meniru lagu yang sedang terkenal di kalangan 

masyarakat. 

b) Metode cerita  

Cerita merupakan media efektif untuk menanamkan nilai-

nilai yang luhur, yang bersumber dari nilai akhlak/ tauhid, dan 

nilai akhlak. Metode cerita dapat diambil atau dibantu dari titian 

ingatan, seperti bunyi “Ba” titian ingatannya adalah ikan lumba-

lumba. Guru bercerita tentang lumba-lumba dengan harapan santri 

tidak lupa bunyi “Ba” seturusnya. 

c) Metode bermain 

Dunia anak adalah dunia bermain, namun mengajari anak 

sambil bermain bukanlah pekerjaan main-main. Metode bermain 

dapat digunakan melalui berbagai media belajar, seperti bermain 
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tepuk hijaiyah, bermain kartu hijaiyah, bermain mencari huruf 

hujaiyah, bermain menempel huruf hijaiyah, dan lain sebagainnya. 

d) Metode alat peraga 

Metode ini sepenuhnya menggunkan alat bantu atau alat 

peraga, dengan tujuan membantu siswa agar lebih mudah 

memahami materi pelajaran A-Quran. Di antara alat peraga yang 

dapat digunakan adalah kartu Hijaiyah, bendera Hijaiyah, dan 

foster Hijaiyah.
26

 

C. Kesalahan dalam membaca Al-Quran 

Kesalahan dalam membaca Al-Quran (atau dalam istilah ilmu 

tajwid disebut lahn) terbagi menjadi dua macam: 

i. Lahnu Jali atau kesalahan yang tampak, yaitu kesalahan dalam 

membaca lafad –lafad Al-Quran yang menyalahi kaidah bahasa Arab 

sehingga mengakibatkan perubahan dalam makna. Kesalahan ini 

terjadi karena mengubah huruf, misalnya yang seharusnya kasrah 

menjadi fathah. 

ii. lahnu khafi, yaitu kesalahan dalam membaca Al-Quran yang 

menyalahi kaidah ilmu tajwid. Adapun hukum mengenai kesalahan 

ini, para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan makruh dan 

ada pula yang mengatakan haram.
27
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D. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu Dan Atau Kajian Teori 

1. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Telaah hasil penelitian merupakan tinjauan terhadap penelitian-

penelitian terdahulu, buku-buku serta sumber lain yang menunjang dengan 

penelitian yang akan dilaksanakan. Peneliti menemukan beberapa skripsi yang 

dianggap relevan dan dapat dijadikan bahan telaah oleh penelitian. Penelitian 

tersebut antara lain: 

a. Skripsi yang ditulis oleh saudara Musthofah, mahasiswa Jurusan 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah , tahun 2005, yang berjudul 

“Faktor Kesulitan Belajar PAI Bagi Siswa yang berasal dari SMP dan 

Strategi Mengatasinya di MAN Yogyakarta 2”. skripsi ini membahas 

tentang latar belakang siswa dari SMP yang menyebabkan mereka 

mengakami kesulitan belajar PAI di MAN 2 Yogyakarta dan strategi 

mengatasinya.
28

 

b. Skripsi yang ditulis oleh Mufidatul Khasanah, mahasiswa Jurusan 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, Tahun 2007, dengan judul “ Usaha Guru Agama Islam Dalam 

Mengatasi Kesulitan Belajar Siswa Bidang Studi PAI Di SMA 

Muhammadiyah 1 Klaten” skripsi ini mendeskripsikan tentang 
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 Musthofah, “Faktor Kesulitan Belajar PAI Bagi Siswa yang Berasal dari SMP dan Strategi 

Mengatasinya di MAN Yogyakarta 2”, Skripsi, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005. 
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kesulitankesulitan yang dialami siswa dalam proses pembelajaran, yaitu 

kurangnya kemampuan siswa dalam memahami materi.
29

 

c. Skripsi yang ditulis oleh Ani Himah Wisuda, mahasiswa jurusan PBA 

fakultas Tarbiyah UIN SUKA, 2007 dengan judul “Upaya Guru Dalam 

Mengatasi Kesulitan Belajar bahada Arab siswa di MTS GUPPI 1 

Kesumadadi Lampung Tengah”. Skripsi ini berisi tentang semua yang 

berhubungan dengan kesulitan belajar, baik itu faktor penyebab dan upaya 

guru dalam mengatasi kesulitan belajar tersebut.
30

 

Adapun yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya yang telah disebutkan di atas, dalam kajian ini penulis dalam 

bidang keilmuannya menuliskan tentang kesulitan belajar pada mata pelajaran 

PAI secara menyeluruh dan tidak fokus pada satu cabang PAI, sedangkan 

saya mempunyai spesifikasi yakni pada salah satu cabang PAI, dimana pada 

penelitian ini saya meneliti bagaimana upaya guru dalam mengatasi kesulitan 

belajar siswa pada mata pelajaran AL-Qur’an Hadits dimana pada penelitian 

sebelumnya belum disentuh. oleh karena itu, untuk memperkaya khasanah 

kajian serupa, penulis mencoba memilih fokus tersebut sebagai upaya untuk 

memberi kontribusi yang semoga bermakna. 

                                                             
29

 Mufidatul Khasanah, “Usaha Guru Agama Islam Dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Siswa 

Bidang Studi PAI Di SMA Muhammadiyah 1 Klaten”, Skripsi,Jurusan Pendidikan Agama Islam 

Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007. 
30

 Ani Himah Wisuda, “Upaya Guru Dalam Mengatasi Kesulitan Belajar bahada Arab siswa 

di MTS GUPPI 1 Kesumadadi Lampung Tengah ”, Skripsi,Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas 

Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007. 
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Disamping itu, penelitian ini adalah sebagai upaya untuk menggugah 

kesadaran berbagai pihak yang terkait yaitu Guru Pendidikan Agama Islam 

dengan bekerjasama pihak lain yang mendukung untuk memantau 

perkembangan belajar anak. 
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BAB III 

DESKRIPSI DATA 

 

 

A. Gambaran Umum 

1. Sejarah berdirinya SMAN 1 Tegalombo, Pacitan 

SMAN 1 Tegalombo, Pacitan merupakan salah satu pendidikan 

dasar dan menengah yang didirikan oleh sekolah menengah atas Cabang 

Tegalombo. sehingga Pimpinan Cabang SMAN Tegalombo Pacitan waktu 

itu melihat fenomena yang terjadi di masyarakat bahwa masih banyak 

anak yang belum sekolah dan jumlahnya pun banyak. Walaupun ada 

beberapa anak yang sekolah, akan tetapi sangat jauh dari daerah tersebut. 

Animo masyarakat yang ingin menyekolahkan anaknya ke SMAN 1 

Tegalombo, Pacitan yang sudah ada enggan dan tidak tega melihat 

anaknya sekolah jauh, karena ketika pulang sekolah anak akan kecapekan 

dan tidak bias membantu orang tua. 

Berdasarkan pemikiran di atas, maka perangkat desa bersama 

masyarakat mendirikan SMAN 1Tegalombo. Temboro pada tahun 1978.  

Bapak Muhyin tokoh pendiri dan yang memperjuangkan adanya SMAN 

01 Tegalombo dan tugas kepala sekolah pertama kali yaitu menjabat 

antara tahun 1978-1990. Kemudian pada perkembanganya diteruskan oleh 

bapak Tungadi 1990-2009,dan bapak Ediyanto 2009 – 2015, dan 

diteruskan oleh Bapak Drs Sutrisno MM 2016 – sekarang.
1
 

                                                             
1 Lihat Transkip Dokumentasi Nomor 01/D/06-5/2019 
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2. Letak geografis SMAN 1 Tegalombo, Pacitan 

Dari hasil wawancara, lokasi SMAN 1 Tegalombo, Pacitan terletak 

di kota Pacitan, tepatnya di jalan tegalombo tulakan Km 1kabupaten 

Pacitan Provinsi Jawa Timur 

Lokasi SMA 1 Tegalombo, Pacitan merupakan lokasi yang 

strategis yang terletak di dekat kecamatan yang dapat dijangkau oleh 

masyarakat. SMA 1 Tegalombo, Pacitan berbatasan langsung dengan 

rumah penduduk lokasi sekitar sekolah adalah pemukiman penduduk.
2
 

Karena lokasi yang dekat dengan jalan raya banyak angkutan 

umum untuk menuju SMA 1 Tegalombo, Pacitan. Segala macam 

kendaraan dapat mencapai wilayah tersebut karena akses jalan yang sudah 

cukup memadai. 

3. Visi, Misi dan Tujuan di SMAN 1 Tegalombo, Pacitan 

Setiap lembaga memiliki visi, misi dan tujuan untuk mewujudkan 

tujuan dari lembaga tersebut. Adapun visi, misi dan tujuan MA 

Muhammadiyah 1 Pacitan yaitu:
3
 

a. Visi sekolah 

TERWUJUDNYA INSAN YANG BERKEPRIBADIAN 

MULIA, BERKETRAMPILAN UNGGUL DALAM BIDANG 

AKADEMIK. 

1) Kompetitif dalam bidang akademik dan non akademik. 

                                                             
2 Lihat Transkip Dokumentasi Nomor 02/D/06-5/2019 
3 Lihat Transkip Dokumentasi Nomor 03/D/06-5/2019 



41 
 

 
 

2) Unggul dalam persaingan melanjutkan ke perguruan tinggi dan 

dunia kerja. 

3) Unggul dalam disiplin, kerapian dan kebersihan. 

4) Unggul dalam aktivitas keagamaan dan kepedulian sosial di 

sekolah maupun masyarakat. 

5) Melaksanakan perintah dan menjauhi larangan allah dan 

berwawasan Al-qur’an dan Hadits dalam kehidupan sehari-hari.
4
 

b. Misi 

1) Terlaksananya KBM yang kondusif dan efektif dalam lingkungan 

sekolah yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. 

2) Mengadakan kerja sama yang baik dan saling menguntungkan 

dengan lembaga/instansi lain. 

3) Melaksanakan tata tertib sekolah/ madrasah dengan penuh 

tanggung  jawab. 

4) Melaksanakan kegiatan keagamaan disekolah dan di masyarakat. 

5) Mengamalkan ajaran islam sehari-hari. 

c. Tujuan 

1) Menciptakan dan menyelenggarakan proses pendidikan yang 

beroreantasi pada target pencapaian efektivitas proses 

pembelajaran berdasarkan konsep MPMBS. 

                                                             
4 Lihat Transkip Dokumentasi Nomor 03/D/06-5/2019 
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2) Mengembangkan dan meningkatkan adanya partisipasi seluruh 

sekolah dan masyarakat serta instasi lain dengan dilandasi sikap 

tanggung jawab, dan dedikasi yang tinggi. 

3) Menciptakan budaya tertib disekolah dan di masyarakat dan penuh 

tanggung jawab. 

4) Menerapkan aspek setiap ajaran islam baik kegiatan keagamaan 

maupun sosial disekolah dan di masyarakat. 

5) Menjadikan Al-qur’an dan Hadits sebagai tuntunan islam.
5
 

 

4. Jumlah siswa kelas X  

Jumlah siswa kelas XIB ada 33 siswa. Siswa yang sudah lancar 

dalam membaca Al-Quran ada  22  anak dan siswa yang belum lancar 

membaca Al-Quran ada 11 anak. Kebanyakan anak – anak yang belum 

lancar dalam membaca Al-Qur’an adalah anak laju atau  berbukim 

dirumah sedangkan anak – anak yang lancar dalam membaca Al- Qur’an 

adalah anak – anak yang mukim diasrama.
6
 

 Tabel: 3.1 

No               Nama L/P Kelas Lancar Belum 

1 Anggita Kumala Putri  P X    

2 Anggun Novita Sari P X    

3 Arga Cahya Irawan L X    

4 Ayu Lestari P X    

5 Berkah Tegar Pinanggih L X    

6 Deva Dwi Krisnanda Putri L X    

7 Diah Kusumarani P X    

8 Diana Ratna Sari P X    

                                                             
5 Lihat Transkip Dokumentasi Nomor 03/D/06-5/2019 
6 Lihat Transkip Dokumentasi Nomor 04/D/06-5/2019 
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No               Nama L/P Kelas Lancar Belum 

9 Dika Setiawan P X    

10 Dina Astuti L X    

11 Dino Adi Prayogo P X    

12 Doni Prastyo L X    

13 Dwi Widyaningsih P X    

14 Endang Wiwik Lestari P X    

15 Erika Sukma Kumala Sari P X    

16 Reka Aulia Arohmah P X    

17 Kusnul Rofiq P X    

18 Iis Widayanti P X    

19 Jeki Aditya L X    

20 Joni Bowo Leksono L X    

21 Kirana Desiya Anggraeni L X    

22 M. Sofyan Habib L X    

23 Marshandha Anandha P P X    

24 Mila Eka Puspaningrum P X    

25 Nova Dian Ramadhani P X    

26 Novidha Uzatul Umaroh P X    

27 Puja Roma Saputra L X    

28 Rikho Tri Saputra L X    

29 Rima Melathi P X    

30 Sandra Febrianti P X    

31 Sevtina Nur Cahyani P X    

32 Syahrul Irwansyah L X    

 

5. Struktur Organisasi SMAN 1 Tegalombo, Pacitan 

Didalam lembaga pendidikan perlu adanya penataan kestrukturan 

untuk memudahkan pembagian tugas dalam suatu organisasi, begitu juga 

di SMAN 1 Tegalombo, Pacitan. Dengan adanya struktur organisasi akan 

terjamin kerja sama untuk membantu tercapainya tujuan pendidikan. 

Adapun struktur organisasi SMAN 1 Tegalombo, Pacitan adalah, posisi 

sebagai kepala sekolah di tempati oleh ibu aan yang sudah menjabat 

selama. Untuk susunan organisasi di SMAN 1 Tegalombo, Pacitan lebih 

lengkapnya dapat dilihat pada lampiran. 
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       Pembagian tugas semua guru dan staf yang berada di SMAN 1  

Tegalombo, Pacitan sudah di sesuaikan dengan bidang keahlian masing-

masing. Daftar pembagian tugas guru dan staf SMAN  1 Tegalombo, 

Pacitan dapat dilihat pada lampiran.
7
 

6. Sarana dan Prasarana SMAN 1 Tegalombo, Pacitan 

SMAN  1 Tegalombo, Pacitan belum memiliki gedung yang cukup 

memadai. Adapun sarana prasarana yang tersedia di SMAN 1 Tegalombo, 

Pacitan sebagaimana terlampir
8
 

 

B. Deskripsi data kusus 

1. Kesulitan belajar dalam membaca Al-Qur’an siswa kelas X  SMAN 1 

Tegalombo, Pacitan 

Didalam membaca Al-Quran ada tatacara yang harus dipelajari 

tidak semaunya sendiri. Yang banyak ditemui sekolah-sekolah yang tidak 

berlatar belakang pesantren tidak menekankan adanya pembelajaran 

khusus membaca Al-Quran kepada siswanya. Maka banyak ditemukan 

siswa yang masih belum lancar dalam membaca Al-Quran. 

Diantara kesulitan-kesulitan siswa yang ditemui di kelas Seperti 

apa yang disampaikan oleh bapak  Yasin S.Pd.I selaku guru PAI di SMAN 

1 Tegalombo, Pacitan: 

“Kesulitan siswa dalam membaca Al-Quran masih banyak 

dijumpai dikelas misalnya masih ada siswa yang belum hafal sama 

sekali huruf hijaiyah ada yang membacannya tidak sesuai dengan 

                                                             
7 Lihat Transkip Dokumentasi Nomor 05/D/06-5/2019 
8 Lihat Transkip Dokumentasi Nomor 06/D/06-5/2019 
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kaidah tajwid dan makhorijul hurufnya. Masih ada siswa yang 

ditunjuk maju ke depan kelas malu justru menunjuk teman lain 

karena tidak percaya diri dengan kemampuanya”9
 

 

Kesulitan-kesulitan yang dialami siswa dalam membaca AL-Quran 

dapat diketahui dengan menggunakan evaluasi sebagai alat ukur 

kemampuan siswa seperti yang bapak Yasin S. Pd.I ungkapkan: 

“Evaluasi yang saya gunakan adalah berupa tes hafalan saja 

dan untuk tes tulis belum terlalu saya terapkan karena siswa masih 

banyak yang kesulitan dalam menulis huruf Arab, tetapi sudah saya 

biasakan sedikit demi sedikit siswa untuk menulis beberapa ayat 

agar terbiasa. Kalau untuk tes penilain siswa saya lebih dominan ke 

tes hafalan surat pendek karena dengan hafalan menurut saya siswa 

dapat dengan mudah sekaligus untuk memperbaiki bacaan mereka. 

Sebelum hafalan anak-anak saya ajak untuk membaca bersama 

baru minggu salanjutnya anak-anak stor untuk hafalan” 
 

Guru menggunakan evaluasi berupa hafalan sebagai alat untuk 

mengukur kemampuan siswa tetapi untuk tes tulis belum terlalu 

diterapkan. Agar dalam membaca Al-Quran tidak keliru diperlukan ilmu 

tajwid seperti yang bapak Yasin S.Pd.I sampaikan: 

“sebelumnya saya selalu memberi pelajaran tajwid karena 

kunci dalam membaca Al-Quran juga harus faham tajwidnya. 

Kalau setelah pelajaran tajwid siswa saya suruh untuk mencari di 

dalam AL-Quran hukum bacaannya. Baru setelah itu untuk 

mengetahui anak faham tajwid dengan hafalan otomatis  dapat 

membaca bacaan dengan benar”10
 

 

Tetapi walaupun guru sudah menjelaskan ilmu tajwid masih ada 

juga siswa yang masih salah dalam cara membaca suatu hukum bacaan, 

dan untuk hafalan juga masih ada siswa yang belum hafal dan lancar 

dalam menyetorkan hafalannya. 

                                                             
9 Lihat Transkip Dokumentasi 01/W/11-03/2019 
10 Lihat Transkip Dokumentasi 01/W/11-03/2019 
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“Kadang juga masih ada mbak siswa yang belum hafal 

dengan lancar tetapi tetap saya bantu. Tetapi juga ada yang 

menghafalkan dengan baik serta cara membacanya juga benar dan 

ada juga sebaliknya”11
 

 

Guru berusaha keras untuk menjadikan murid-muridnya agar 

semuanya dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar berbagai 

upaya dilakukan seorang guru agar tujuan dalam pembelajarannya berjalan 

secara maksimal dan melulusan siswanya yang berjiwa qurani. 

Tidak jarang masih banyaknya guru menemukan siswa yang masih 

kurang kemampuannya dalam membaca Al-Quran yang disebabkan 

banyak faktor salah satunya latar belakang sekolah siswa kebanyakan 

lulusan dari sekolah umum dan dari faktor orang tua yang kurang bisa 

membimbing atau mengajari dalam membaca Al-Quran, kebanyakan 

lulusan orang tua siswa SMAN 1 Tegalombo, Pacitan banyak yang hanya 

lulusan SD seperti yang disampaiakn  bapak Yasin S.Pd.I: 

“Kesulitan yang dialami kebanyak siswa dalam membaca 

Al-Quran karena kebanyakan latar belakang sekolah siswa banyak 

yang dari lulusan sekolah umum tidak ada yang lulusan dari 

pesatren. Walaupun dulu pernah mengikuti TPQ tetapi 

kemampuannya membaca Al-Qurannya belum maksimal karna 

mungkin siswa tidak belajar atau mengamalkannya, selain itu 

faktor dari orang tua juga sangat diperlukan karna yang 

membimbing anaknya dirumah karna kebanyakan orang tua siswa 

disini hanya lulusan dari SD sehingga mungkin kurang maksimal 

dalam mengajari anaknya dan hanya menyerahkan ke sekolah atau 

TPQ”12
 

 

Karena pembelajaran yang tidak berhasil sehingga berakibat 

kepada siswa di kedepannya oleh karena itu pembelajaran yang tidak 

                                                             
11 Lihat Transkip Dokumentasi 01/W/11-03/2019 
12 Lihat Transkip Dokumentasi 02/W/11-03/2019 
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tuntas akan berakibat pada prestasi siswa dan memunculkan kesulitan 

dalam belajar. Seperti kesulitan yang dialami  arga siswa kelas X:  

“Sebenarnnya saya masih belum lancar dalam membaca Al-

Quran, biasannya masih sulit dalam melafalkan huruf saya bingung 

membedakan huruf yang mirip contohnya dha dan dho serta wa 

kadang saya baca fa”13
 

 

Hal yang sama dingkapkan oleh dika siswa kelas X: 

“Kesulitan dalam membaca Al-Quran saya masih belum 

paham dalm ilmu tajwid belum bisa membedakan mana yang harus 

dibaca mendengung atau semacamnnya. Karena sebelum saya 

disekolah di SMAN ini tidak terlalu dijelaskan secara detail oleh 

guru saya di SMP”14
 

 

 Kesulitan siswa juga dapat dipengaruhi dari kurangnya 

pembiasaan dan dukungan dari orang tua  dalam membaca Al-Quran 

seperti yang diungkapkan oleh arga siswa kelas X: 

“Sudah saya biasakan setelah sholat maghrib, namun orang 

tua saya tidak pernah mengajari saya dikarenakan orang tua saya 

belum bisa membaca Al-Quran dengan baik, jadinya saya 

membaca dengan kemampuan yang saya miliki”15
 

 

 Ungkapan sama juga dikatakan oleh joni siswa kelas X: 

“Keselutitan saya mbak dalam membaca Al-Quran masih 

belum lancar, membedakan huruf juga masih salah kadang 

membaca di halaman ini benar dan nanti halaman berikutnya masih 

ada yang salah, dalam tajwid saya juga belum terlalu bisa. 
16

 

 

Kesulitan yang dialami siswa dikarenakan proses pembelajaran 

yang tidak tuntas pada waktu pembbelajran di TPQ, seperti yang 

diungkapkan oleh joni siswa kelas X: 

                                                             
13 Lihat Transkip Dokumentasi 03/W/25-03/2019 
14 Lihat Transkip Dokumentasi 04/W/25-03/2019 
15 Lihat Transkip Dokumentasi 04/W/25-03/2019 
16 Lihat Transkip Dokumentasi 05/W/25-03/2019 
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“Saya dulu sempat mengikuti TPQ hanya saja tidak sampai 

lulus dikarenakan jarak yang terlalu jauh dan kelelahan karena 

setelah pulang sekolah biasannya saya membantu orang tua di 

sawah”
17

 

 

Mila kelas X juga menambahi pendapatnya: 

“Kalau dalam tajwid saya sudah sedikit paham tapi kadang 

juga lupa hukum bacaannnya disebut apa sama cara 

membacannya.
18

 

 

”Sehingga dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bawa 

kesulitan belajar membaca Al-Quran pada kelas X di SMAN 1 

Tegalombo, Pacitan masih kurangnnya pemahaman tentang tata 

cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, dan munculnya 

ketidak yakinan akan kemmapuan sendiri. Antara kesulitan setiap 

siswa tidak sama sehingga kemampuan dalam membaca Al-Quran 

juga tidak sama. 

 

Jumlah siswa kelas X ada 22 siswa. Siswa yang sudah lancar dalam 

membaca Al-Quran ada 14 anak dan siswa yang belum lancar membaca 

Al-Quran ada 11 anak.
19

 

Dapat diambil kesimpulan Kesulitan belajar dalam membaca Al-

Qur’an siswa kelas X  SMAN 1 Tegalombo, Pacitan. Didalam membaca 

Al-Quran ada tatacara yang harus dipelajari tidak semaunya sendiri. Yang 

banyak ditemui sekolah-sekolah yang tidak berlatar belakang pesantren 

tidak menekankan adanya pembelajaran khusus membaca Al-Quran 

kepada siswanya. Maka banyak ditemukan siswa yang masih belum lancar 

dalam membaca Al-Quran. 

 

                                                             
17 Lihat Transkip Dokumentasi 05/W/25-03/2019 
18 Lihat Transkip Dokumentasi 06/W/25-03/2019 
19  Lihat Transkip Dokumentasi Nomor 01/D/06-5/2019 
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2. Faktor yang Mempengaruhi Kesulitan Belajar Membaca Al-Qur’an 

Siswa Kelas X SMAN 1 Tegalombo, Pacitan 

Adapun faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar membaca Al-

Quran siswa kelas X SMAN 1 Tegalombo, Pacitan adalah sebagaimana 

diungkapkan oleh Bapak Mujiadi MPd.I, selaku guru Al-Quran Hadits, 

mengatakan bahwa: 

“Kebanyakan siswa siswi saya memang belum terlalu 

lancar dalam membaca Al-Quran,  ini saya ketahui ketika 

pembelajaran di kelas. saya menyuruh siswa membaca sepenggal 

ayat tetapi masih ada yang belum lancar. Menurut saya ini 

dikarenakan karena saat  waktu SD dan SMP tujuan 

pemebalajarannya tidak berjalan dengan baik karna pembelajaran 

membaca Al-Quran seharusnya diajarkan pada waktu  masih anak-

anak sedangkan pada tahap sma sudah seharusnya anak-anak harus 

sudah lancar dalam membaca Al-Quran”
20

 

 

Ibu Muslikah Dhirawati SPd.I selaku waka kurikulumSMAN 1 

Tegalombo, Pacitan juga memperkuat pernyataan Bapak Mujiadi MPd.I 

mengenai faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar membaca Al-

Quran, beliau mengatakan bahwa:  

“Faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar membaca Al-

Quran siswa yaitu kurangnnya pemahaman dalam ilmu tajwid, 

panjang pendeknya, makhorijul hurufnya ini dikarenakan 

kurangnya waktu yang lebih dalam pembelajaran baca Al-Quran, 

dalam seminggu hanya satu kali pertemuan dan hanya satu jam 

pelajaran. Kurangnya guru yang mengajar baca Quran di MA ini 

hanya satu pengajar yaitu pak Fuad, itupun pak Fuad selalu sibuk 

sehingga sering absen mengajar yang mengakibatkan kelas kosong 

dan akhirnya anak-anak ramai sendiri. Dan kurangnya perhatian 

terhadap pelajaran baca Quran yang mengakibatkan 

pembelajarannya kurang makasimal”.21
 

 

                                                             
20 Lihat Transkip Dokumentasi 07/W/08-04/2019 
21 Lihat Transkip Dokumentasi 08/W/08-04/2019 
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Kurangnnya waktu juga salah satu faktor penyebab kesulitan 

belajar siswa dalam membaca Al-Quran karena pelajaran untuk membaca 

Al-Quran hannya satu kali pertemuan dalam seminggu dan hannya satu 

jam  pelajaran, seperti yang disampaiakan bapak yasin SPd.I: 

“Waktu yang sangat singkat dan pertemuan hanya satu kali 

dalam seminggu menurut saya kurang maksimal dan apalagi jika 

saya ada acara di luar terpaksa jam saya kosong, sebernya saya juga 

ingin menambah jam setelah pulang sekolah untuk belajar 

membaca Al-Quran tetapi masih belum terorganisir dengan baik 

apalagi tenaga pendidik juga masih kurang untuk guru membaca 

Al-Quran, disini hannya saya dan mengajar kelas dua dan kelas 

tiga”22
 

Di SMAN 1 Tegalombo, Pacitan Ini pembelajaran baca Al-Quran 

belum berjalan secara maksimal yang dikarenakan pembelajaran baca 

Quran ini tidak termasuk dalam pelajaran yang di ujikan hanya sebagai 

penilaian dari aspek psikomotorik, dan kurangnya evaluasi yang mana 

dapat meningkatkan semangat siswa dalam bersaing dan untuk mengatahui 

sampai mana kemampuan siswa dalam membaca Al-Quran sebagaimana 

pendapat nova, yakni salah satu siswa kelas X SMAN 1 Tegalombo, 

Pacitan: 

“Menurut saya faktor yang mempengaruhi adalah karena 

Bapak yasin SPd.I selalu sibuk jadi jarang masuk kelas sehingga 

pembelajaran membaca Al-Quran sering kosong. Dan kurangnya 

tes untuk mengatahui sampai mana kemampuan saya”23
 

 

Hal serupa juga dikatakan oleh risma selaku siswa kelas X SMAN 

1 Tegalombo, Pacitan: 

“Jam pembelajaran untuk belajar membaca Al-Quran 

menurut saya kurang, seminggu hanya satu kali pertemuan, pada 

                                                             
22 Lihat Transkip Dokumentasi 09/W/08-04/2019 
23 Lihat Transkip Dokumentasi 10/W/22-04/2019 
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hari sabtu mulai pukul 08.30-09.30 saja dan gurunya sering sibuk 

jadi sering tidak masuk kadang ada guru lain yang mengisi tetapi 

hanya disuruh untuk hafalan saja dan tidak adanya kegiatan ekstra 

yang khusus atau jam tambahan  untuk belajar Al-Quran sehingga 

banyak teman-teman yang tidak bersemngat untuk belajar Al-

Quran sendiri”24
 

 

Hal serupa juga dikatakan oleh sandra selaku siswa kelas X SMAN 

1 Tegalombo, Pacitan: 

“Salah satu faktor yang memepengaruhi menurut saya di 

dalam satu kelas tidak semuannya dapat membaca Al-Quran 

dengan lancar dan guru membagi kami menjadi dua kelompok, 

kelompok yang belum lancar dan kelompok yang sudah lancar 

tetapi guru menjadikan satu tempat untuk dua kelompok dan 

gurunya hanya satu jadi menurut saya tidak berjalan dengan baik. 

Ya seharusnya tidak digabung satu tempat”
25

 

 

Sevtina siswa kelas X  juga menambahkan pendapatnya: 

“Faktor yang membuat saya masih sulit dalam belajar 

membaca Al-Quran karena waktu masih kecil TPQnya tidak 

berjalan dengan baik jadi sampai sekarang saya masih belum 

terlalu bisa dalam membaca Al-Quran  dan orang tua saya juga 

tidak mengajari saya jadi saya mau belajar jadi kurang semangat”
26

 

 

Dapat diambil kesimpulan bahwa, faktor yang mempengaruhi 

kesulitan belajar membaca Al-Quran siswa kelas  X SMAN 1 Tegalombi, 

Pacitan antara lain latar belakang sekolah siswa, semangat atau dukungan 

dari orang tua, faktor lingkungan pun dapat mempengaruhi karna 

masyarakat yang baik akan berdampak baik dan jika masyarakatnya tidak 

baik akan sebaliknya, pembelajaran yang kurang ketat atau maksimal 

karena pembelajaran hanya seminggu sekali berlangsung pada hari sabtu 

dan hanya satu jam pelajaran dimulai jam 08.30-09.00 WIB, selain itu 

                                                             
24 Lihat Transkip Dokumentasi 11/W/22-04/2019 
25 Lihat Transkip Dokumentasi 12/W/22-04/2019 
26 Lihat Transkip Dokumentasi 13/W/13-05/2019 
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faktor dari guru yang jarang masuk kelas dikarenakan sibuk dan 

kurangnya guru baca tulis Quran karena hanya satu guru BTQ sedangkan 

beliau mengampu kelas 2 dan kelas 3 sehingga jika guru sering tidak 

masuk kelas pembelajran tidak berjalan dengan baik.
27

 

 

 

 

3. Langkah – Langkah yang Dilakukan Guru dalam Mengatasi 

Kesulitan Belajar Membaca Al-Qur’an Siswa Kelas X SMAN 1 

Tegalombo, Pacitan 

Pihak sekolah membuat tambahan jam pelajaran yang dimaksutkan 

bisa membantu untuk mengurangi kesulitan belajar terutama dalam belajar 

membaca Al-Quran yang biasa disebut dengan BTQ, Awal mula diadakan 

pembelajaran membaca Al-Quran adalah masih banyaknya siswa yang 

belum lancar dalam membaca Al-Quran hal ini yang menyebabkan pihak 

sekolah dirasa perlu mengadakan pembelajaran baca tulis Al-Quran, tetapi 

pembelajaran ini hanya salah satu penilaian aspek psikomotorik siswa 

bukan bukan termasuk mata pelajaran. 

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Drs. SUTRISNO selaku 

kepala sekolah di SMAN 1 Tegalombo, Pacitan: 

“Pembelajaran baca tulis Al-Quran sudah diadakan di 

sekolahan ini sejak lama tiga atau empat tahun terahir ini yang 

diajarkan mulai dari kelas satu sampai kelas tiga, tetapi semenjak 

perubahan kurikulum menjadi K-13 untuk yang kelas satu tidak ada 

                                                             
27 Lihat Transkip Dokumentasi Nomor 02/D/06-5/2019 
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pembelajaran baca tulis Al-Quran karna kurikulumnya 

menggunakan K-13 sedangkan untuk kelas dua dan tiga masih 

mengunakan KTSP sehingga untuk penilaian psikomotoriknya 

sekolah mengadakan pembelajaran baca tulis Al-Quran yang mana 

dapat membantu siswa agar lebih baik dan lancar dalam membaca 

Al-Quran”
28

 

 

Didalam mengatasi kesulitan siswa dalam membaca Al-Quran 

peran guru membaca Al-Quran sangat diperlukan. Setiap guru 

mengaharapkan siswanya agar pandai dan mampu membaca Al-Quran 

dengan baik. 

Seperti yang disampaikan oleh bapak Yasin SPd.I selaku guru 

membaca Al-Quran di SMAN 1 Tegalombo, Pacitan: 

“Saya ingin siswa lulusan dari SMAN ini semua dapat 

membaca Al-Quran dengan baik dan mengamalkannya dalam 

kehidupannya. Saya selalu memberikan motivasi memebrikan 

dorongan agar semangat dalam belajar membaca Al-Quran tidak 

usah malu walaupun belajar dari awal, tidak usah malu walaupun 

belum hafal huruf hijaiyah. Dalam belajar AL-Quran tidak dituntut 

untuk cepat selesai tetapi melalaui proses pembelajaran. Dalam 

menuntut ilmu harus dijalani dengan sabar”.
29

 

 

Motivasi di dalam pembelajaran juga dilakuakan karna dapat 

merangsang semanagat siswa, salah satu motivasi itu salah satunya dengan 

memberikan sebuah post tes sebelum pembelajaran dimulai, Seperti yang 

di ungkapakan oleh bapak Yasin SPd.I selaku guru membaca Al-Quran di 

SMAN 1 Tegalombo, Pacitan “Salah satu cara saya dalam mengajari siswa 

dalam membaca Al-Quran sebelumnya saya harus tau terlebih dahulu 

kelemahan-kelemahan atau sudah sampai mana kemampuan siswa dalam 

membaca Al-Quran, karna dalam satu kelas tidak mungkin dalam satu 

                                                             
28 Lihat Transkip Dokumentasi 14/W/20-05/2019 

 
29 Lihat Transkip Dokumentasi 15/W/20-05/2019 
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kelas kemampuan siswa sama dalam membaca Al-Quran. Maka dari itu 

untuk mengetahuinya saya tes terlebih dahulu contohnya dengan 

menyuruh salah satu siswa untuk maju ke depan untuk menghafal huruf 

hijaiyah ternyata saya menemukan masih ada siswa yang belum hafal 

huruf hijaiyah” 

Setelah memberikan motivasi dan semangat yang tidak kalah 

penting yaitu dengan Memilihkan metode yang tepat sesuai dengan 

kebutuhan siswa. Seperti yang bapakYasin  SP.d.I katakana: 

“setelah itu saya kelompokkan yang kemampuannya masih 

kurang dan yang sudah lumayan dalam membacannya. Untuk siswa 

yang masih belum lancar dalam pemebelajarannya saya 

menggunakan metode iqra’ karna dengan metode iqra menurut saya 

lebih mudah untuk siswa yang belum lancar saya suruh 

menghafalkan huruf hijaiyah, makhorijul huruf, tajwid dan sedikit 

saya suruh untuk menulis di depan papan tulis. Dan untuk siswa 

yang sudah lumayan lancar saya menggunakan metode ummi. di 

atas menurut saya sangat adil karna dengan membagi sesuai 

kemampuan siswa dapat memudahkan siswa menerima 

pembelajran sesuai dengan kemampuan yang dibutuhkan setiap 

siswa”
30

 

 

Metode ummi masih belum digunakan karena melihat kesulitan 

siswa dalam membaca AL-Quran, sehingga hannya metode Iqra yang 

digunakan karena dianggap mudah untuk diterapkan kepada siswa. 

“Sakarang untuk metode ummi belum saya terapkan mbak 

karena melihat siswa masih kesulitan dalam membaca AL-Quran 

jadi saya hanya menggunakan metode iqra menurut saya pas 

dengan anak-anak”
31

 

 

Buku yang digunakan saat ini di SMAN 1 Tegalombo, Pacitan 

untuk pelajaran baca tulis Al-Quran menggunakan buku Iqra’ dan Al-

                                                             
30 Lihat Transkip Dokumentasi 17/W/20-05/2019 
31 Lihat Transkip Dokumentasi 17/W/20-05/2019 
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Quran dan untuk tajwid sekolah belum belum menyediakan seperti yang 

bapakYasin  sampaikan: 

“Saat ini masih menggunakan buku iqra’ dan Al-Quran saja 

mbk, untuk buku tajwid saat ini sekolah belum menyediakan tetapi 

saya sudah menyuruh siswa untuk membeli sendiri”
32

 

Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan juga sebagai 

salah satu bentuk usaha guru yang diperlukan guna untuk membangkitkan 

suasana belajar yang menarik dan tidak membosankan dapat merangsang 

siswa agar lebih kreatif dan secara tidak langsung dapat mengembangkan 

bakatnya. 

Seperti yang disampaikan oleh bapak Yasin SPd.I selaku guru 

membaca Al-Quran di SMAN 1 Tegalombo, Pacitan: 

“Dalam pembelajaran Al-Quran tidak harus selalu monoton 

karan dapat membuat siswa cepat bosan, apalagi siswa yang belum 

lancar dia merasa kalau belajar membaca Al-Quran itu sulit dan 

tidak menyenangkan. Maka dari itu saya mencari cara agar siswa 

saya semngata dalam belajar membaca Al-Quran salah satunya 

dengan menggabungkan dengan metode menyanyi misalnya 

menghafalkan huruf hijaiyah dengan menggunakan nada agar lebih 

cepat hafal. Menurut saya belajar dengan sesuatu yang 

menyenangkan akan mudah diingat”
33

 

 

Pembelajaran Al-Quran ini untuk kelas X dilaksanakan pada hari 

sabtu biasannya berlangsung di dalam kelas dan kadang-kadang guru 

mengajak siswa untuk pindah ke masjid agar siswa tidak bosan. Disaat 

pembelajran menggunakan metode menyanyi guru mengajak kemasjid  

agar tidak menggangu kelas sebelah, karena guru menggunakan alat 

                                                             
32 Lihat Transkip Dokumentasi 17/W/20-05/2019 
33 Lihat Transkip Dokumentasi 18/W/27-05/2019 
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hadroh untuk mendukung pembelajaran dengan menggunakan metode 

mennyanyi. 

Bapak Yasin SPd.I mengatakan hal tersebut dalam wawancara 

yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut: 

“Pembelajaran Al-Quran untuk kelas X pada hari sabtu 

pembelajaran berlangsung di dalam kelas. Pada saat menggunakan 

metode menyanyi saya ajak siswa pindah ke masjid karna nanti 

bisa mengganggu kelas sebelah. Biasannya saya menyuruh siswa 

menngunakan alat hadroh dalam metode menyanyi ini agar lebih 

menarik, dengan metode menyanyi ini saya mengaharapakan siswa 

lebih semangat dan senang mengikuti pemebelajaran Al-Quran”
34

 

 

Pembelajaran yang menarik  dan menggunakan strategi yang benar 

serta segala upaya guru serta motivasi yang dapat memudahkan guru untuk 

memberikan materi yang dapat dengan mudah diterima oleh siswa, dan 

usaha lain yang dilakukan guru adalah mengikutkan siswanya untuk 

mengikuti kompetisi agar dapat digunakan untuk mengukur kemampuan 

yang sudah dimiliki dalam membaca Al-Quran seperti yang  dilakukan 

bapak Yasin SPd.I dalam wawancara mengikutkan siswanya dalam 

kompetisi. 

“Siswa saya juga pernah saya ikutkan kompetisi sebagai 

sarana untuk menyalurkan kemampuan serta dapat digunakan 

untuk mengukur sampai mana kemampuan yang dimilikinya dan 

juga sebagai sarana untuk memotivasi agar lebih bergairah dan 

bersemangat dalam belajar Al-Quran”
35

 

 

Dari beberapa langkah-langkah  yang guru lakukan di atas dapat 

disimpulkan bahwa kesulitan setiap siswa dalam belajar Al-Quran 

berbeda- beda maka guru memberikan pembelajaran yang menyenangkan 

                                                             
34 Lihat Transkip Dokumentasi 19/W/27-05/2019 
35 Lihat Transkip Dokumentasi 20/W/27-05/2019 
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dan memeberikan metode sesuai dengan kemampuan setiap siswa. Guru 

selalu memberikan motivasi karna itu sangat perlu agar siswa tergerak 

untuk selalu belajar lebih giat. 
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BAB IV 

ANALISIS DATA 

 

1. Kesulitan Belajar dalam Membaca Al-Quran Siswa Kelas X SMAN 1 

TEGALOMBO, PACITAN. 

Membaca Al-Quran adalah suatu ibadah yang dilakukan umat muslim 

karena Al-Quran kitab suci yang didalamnya berisi sumber hukum-hukum 

yang dapat digunakan sebagi patokan dalam kehidupan di dunia. Agar dapat 

belajar membaca Al-Quran dengan baik dan dapat memahami isinya terlebih 

dahulu harus belajar karena dalam membaca Al-Quran ada tata caranya 

sendiri, jika tidak melalui tahap belajar dengan baik dan benar sejak dini 

kesalahan dalam membaca Al-Quran akan dibawa sampai dewasa dan akan 

mengalami kesulitan dalam membacanya.  

Guru memegang peranan yang sangat penting dalam proses belajar 

mengajar membaca Al-Quran, disini guru Al-Quran berperan untuk 

meningkatkan kemampuan dan mengatasi kesulitan yang dialami siswa. 

Gurudalam pendidikan Islam pada hakikatnya adalah orang-orang yang 

bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan 

mengupayakan seluruh potensi dan kecederungan yang ada pada peserta 

didik, baik yang mencakup ranah afektif, kognitif, maupun psikomotorik. 

Salah satu cara guru agar siswa dapat belajar membaca Al-Quran 

dengan baik pihak sekolah di SMAN 1 Tegalombo,Pacitan mengadakan 

pembelajaran Al-Quran yang disebut dengan BTQ, Pembelajaran baca tulis 
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Al-Quran sudah diadakan di sekolahan ini sejak lama tiga atau empat tahun 

terahir ini yang diajarkan mulai dari kelas satu sampai kelas tiga, tetapi 

semenjak perubahan kurikulum menjadi K-13 untuk yang kelas satu tidak ada 

pembelajaran baca tulis Al-Quran karna kurikulumnya menggunakan K-13 

yang ada pembelajaran baca tulis AL-Quran hanya kelas dua dan kelas tiga. 

Alasan diadakannya pembelajaran BTQ adalah sebagai penelaian guru 

dalam aspek psikomotorik siswa, tetapi dalam pembelajaran guru masih 

menemukan beberapa siswa yang masih belum lancar dalam membaca Al-

Quran, adapun kesulitan belajar dalam membaca Al-Quran siswa kelas X 

SMAN 1 Tegalombo, Pacitan masih banyak dijumpai dikelas misalnya masih 

ada siswa yang belum hafal sama sekali huruf hijaiyah ada yang 

membacannya tidak sesuai dengan kaidah tajwid dan makhorijul hurufnya. 

Masih ada siswa yang ditunjuk maju ke depan kelas malu malah justru 

menunjuk teman lain karna tidak percaya diri dengan kemampuanya. Dengan 

mengetahui kesulitan tersebut guru sudah berusaha mencari cara lain untuk 

mengatasi kesulitan tersebut akan tetapi masih ada siswa yang belum bisa 

membaca dengan baik dan benar.  

Guru memiliki tugas dalam proses pendidikan antara lain guru sebagai 

pemimpin dalam proses pembelajaran berlangsung. Karena di SMAN 1 

Tegalombo, Pacitan guru yang mengajar baca Al-Quran hanya terdapat satu 

guru dan kadang guru sering berhalangan hadir, karena tidak ada yang 

memimpin pembelajran mengakibatkan kelas sering kosong. Untuk 

memperbaiki kesulitan tersebut diperlukan langkah-langkah yang tepat dan 
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yang lebih utama siswa harus mempunyai keinginan untuk dapat membaca al-

qur’an dengan baik dan benar. 

Selain itu guru sebagai fasilitator yaitu menfasilitasi murid untuk 

mengembangkan bakatnya salah satunya guru menfasilitasi siswa dengan 

mengadakan pelajaran baca tulis AL- Quran yang gunannya untuk selain 

untuk untuk bekal siswa agar terampil dalam membaca Al-Quran juga 

sebagai sarana untuk mengekspresikan bakat yang dimiliki siswa dalam 

membaca Al-Quran. 

Guru sebagai motivator di SMAN 1 Tegalombo, Pacitan guru sebelum 

pelajaran di mulai atau saat sela-sela pelajaran guru selalu memeberikan 

motivasi agar anak selalu percaya dengan kemampuannya. 

Guru sebagai evaluator, pada pembelajaran baca tulis Al-Quran untuk 

mengetahui kemampuan siswa guru hannya memberikan tes evaluasi berupas 

tes hafalan untuk tes tulis kurang diterapkan, yang menjadikan penulisan 

aksara arab masih dianggap sulit oleh siswa, hannya sedikit-demi sedikit guru 

sudah memberikan tes tulis seperti mencari ayat pada Al-Quran yang 

memiliki hukum tajwid. 

 

2. Faktor yang Mempengaruhi Kesulitan Belajar Membaca Al-Quran 

Siswa Kelas X SMAN 1 TEGALOMBO, PACITAN 

Dalam pembelajaran baca tulis Al-Quran yang dilakasanakan di SMAN 

1 Tegalombo, Pacitan ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesulitan 

belajar siswa dalam membaca Al-Quran, antara lain: 
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Secara garis besar, faktor-faktor penyebab timbulnya kesulitan belajar 

terdiri atas dua macam, yakni : 

a. Faktor intern siswa, yakni hal-hal atau keadaan-keadaan yang muncul dari 

dalam diri siswa sendiri. 

b. Faktor ekstern siswa, yakni hal-hal atau keadaan-keadaan yang datang dari 

luar diri siswa. 

Faktor intern yang menyebabkan keulitan belajar membaca Al-Quran di 

SMAN 1 Tegalombo, Pacitan yaitu, kurangnya siswa  dalam memahami ilmu 

tajwid, makorijul huruf serta panjang pendek dan siswa tidak memiliki 

inisiatif sendiri untuk lebih giat sendiri serta masih ada siswa yang belum 

hafal huruf hijaiyah karena itu guru harus memperhatikan siswa yang masih 

sangat kesulitan dalam membaca Al-Quran. Di SMAN 1 Tegalombo, Pacitan 

dengan memudahkan anak yang masih sulit membaca Al-Quran guru 

menggunakan metode Iqra’ karena dengan metode Iqra’ dianggap guru sangat 

mudah untuk diterapkan. Selain metode Iqra’ yang dapat diterapkan kepada 

siswa antara lain, metode Qiro’ati dan metode penunjang lainnya antara lain 

metode menyanyi, metode cerita, metode bermain dan metode alat peraga. 

Sedangan untuk faktor ektern yang mempengarui kesulitan belajar 

membaca AlQuran siswa antara lain, dari lingkungan keluarga siswa. Orang 

tua sangat berperan dalam mendidik anaknya ketika berada di rumah, orang 

tua hendaknya memberikan motivasi serta mengajari anaknya agar anak 

semangat belajarnya, jika hubungan anak dengan orang tua tidak harmonis 

akan berdampat pada prestasi siswa. 
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Lingkungan masayarakatpun dapat menjadi faktor penyebab kesulitan 

belajar siswa jika lingkungan baik anak akan ikut baik misalnya jika 

lingkungan tersebut masih menerapkan budaya mengaji atau TPQ dan 

sebaliknya jika lingkungannya dengan orang-orang yang tidak baik misalnya 

anak tumbuh dilingkungan yang tidak mengenal agama terkhusus dalam hal 

membaca al-qur’an maka anak akan ikut juga. Penyebab lainnya yaitu 

kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya mengajarkan membaca Al-

Quran sejak usia dini pada anak,orang tua seharusnya memasukkan anak 

sejak usia dini untuk belajar Al-Quran ke TPQ atau lembaga lainnya karena 

saat anak masih usia dini akan lebih mudah untuk memahami sedangkan jika 

sudah dewasa baru diajarkan akan sulit dalam merespon ilmu yang diberikan. 

Faktor sekolah juga dapat menjadi penyebab kesulitan belajar siswaa 

dalam membaca Al-Quran karena disekolah siswa mencari ilmu dan 

mendapatkan ilmu. Guru sangat berperan dalam memberikan pendidikan ke 

pada siswanya, seorang guru harus bertanggung jawab dan harus professional 

dalam mengajarkan ilmu kepada siswanya. Di SMAN 1 Tegalombo, Pacitan 

hanya terdapat satu guru yang mengajar baca tulis Al-Quran dan mengajar 

kelas dua dan tiga. Karena kesibukan guru kadang-kadang pembelajaran baca 

Al-Quran tidak berjalan dengan baik karena tidak ada guru baca Al-Quran 

yang lain dan kadang hannya digantikan oleh guru lain yang tidak sesuai 

dengan bidangnnya seharusnya setiap guru harus siap jika ditunjuk untuk 

menggantikan mengajar baca tulis al-qur’an. Dilihat dari peran seorang guru, 

guru hendaknya menguasai bahan atau materi yang akan diajarkan agar 
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terjadi perubahan dalam diri siswa dan sebaliknya jika guru tidak menguasai 

materi, metode dan teknik mengajar akan mengakibatkan ketidak pahaman 

terhadap pelajaran yang diajarkan, sehingga dapat menimbulkan kesulitan 

siswa dalam belajar membaca Al-Quran.  

Waktu pembelajaran yang kurang dapat merugikan siswa karena 

pembelajaran baca tulis Al-Quran di SMAN 1 Tegalombo, Pacitan ini hannya 

berlangsung pada hari sabtu pukul 08.30-09.30 dan sering kosong karena 

adannya kegiatan di luar pelajaran yang sering bertepatan pada hari sabtu dan 

guru yang berhalangan hadir.  

Karena belum maksimalnya peranan sekolah dalam memfasilitasi siswa 

untuk belajar membaca Al-Quran Hal ini dapat mempengarui kelancaran 

dalam proses pembelajaran jika pembelajaran kosong karena guru yang 

beralangan hadir guru menggati jam di luar jam pelajaran atau pihak sekolah 

mengadakan ekstrakulikuler tentang baca tulis Al-Quran sebagai sarana untuk 

lebih mengoptimalkan pembelajaran baca tulis Al-Quran. 

Evaluasi juga bisa menjadi faktor yang menyebabkan kesulitan belajar 

siswa jika tidak dilakukan dengan benar, kurangnya evaluasi dapat membuat 

siswa tidak mengetahui sampai mana kemampuannya. Di evaluasi yang 

dilakukan kurang maksimal karena hannya menggunakan evaluasi berupa 

hafalan saja dan untuk evaluasi tulis kurang diterapkan untuk penilaian, 

sehingga siswa kurang baik dalam menulis arab.   

Berbagai faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar membaca Al-

Quran siswa dari pihak sekola, guru dan orang tua harus memberikan 
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pendidikan yang baik kepada anak. Dan mencari solusi yang benar sesuai 

kebutuhan anak. Pihak sekolah harus lebih memperhatikan dan memberikan 

fasilitas yang baik untuk  pembelajaran baca tulis Al-Quran,  sedangkan dari 

pihak guru harus mengoptimalkan pembelajaran baca tulis Al-Quran dan 

pihak orang tua dengan memberikan kasih sayang dan nasehat serta 

memotivasi agar anak belajar dengan baik dan berprestasi. 

 

3. Langkah-langkah yang Dilakukan Guru dalam Mengatasi Kesulitan 

Belajar Membaca Al-Quran Siswa Kelas X SMAN 1 TEGALOMBO, 

PACITAN 

Dalam mengatasi kesulitan belajar membaca Al-Quran siswa di MA 

Muhammadiyah 1 Pacitan pihak sekolah mengadakan pembelajaran baca tulis 

Al-Quran. dan peran guru dalam  mengoptimalkan bembelajaran tersebut 

diperlukan langkah-langkah atau cara agar bembelajaran baca tulis Al-Quran 

dapat mengatasi kesulitan siswa dalam membaca Al-Quran. 

Sebelumnya guru harus mengidentifikasi kesulitan pada siswa, yang 

pertama dengan cara mengumpulkan data yaitu guru harus mengetahui 

informasi pada siswa dengan mengamati siswa yang bermasalah melalui 

kegiatan kunjungan rumah, melakukan tes atau kerja kelompok. Selanjutnya 

guru mengnalisis kesulitan yang sudah ditemukan guru, kemudian guru 

mencari penyebab dari kesulitan yang dialami siswa, selanjutnya guru 

mencari cara atau langkah untuk mengelurakan siswa dari kesulitan yang 

dihadapi, cara tersebut langsung diterapkan melalui bimbingan belajar, 
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melalui bimbingan orang tua, melakukan bimbingan pribadi, dan pemberian 

bimbingan secara pribadi. Guru selanjutnya mengevalusi langkah yang telah 

dipilih apakah dapat membantu mengatasi kesulitan apa tidak, jika tidak guru 

mencari cara lain yang tepat untuk mengatasi kesulitan pada siswa. 

Di SMAN 1 Tegalombo, Pacitan guru memberikan beberapa  langkah-

langkah yang sudah diterapkan antara lain dengan memberikan motivasi, guru 

baca tulis Al-Quran selalu memberikan motivasi karena dengan 

membangkitkan minat dan semangat terlebih dahulu sangatlah penting dan 

nantinya akan menumbukan niat dalam diri siswa untuk lebih semangat dan 

tertarik untuk belajar Al-Quran. 

Guru harus mengenali terlebih dahulu kelemahan-kelemahan siswa 

dalam membaca Al-Quran dengan memperhatikan siswa yang sekirannya 

pada saat keguiatan pembelajran baca al;qur’an mengalami kesulitan karena 

tidak semua siswa didalam suatu kelas memiliki kemampuan memahami 

pelajarn dengan baik, dengan mengetaui kemampuan siswa guru bisa dengan 

mudah memberikan porsi materi yang akan diberikan.  

Penggunaan metode yang tepat agar pembelajaran sesuai dengan 

kemampuan siswa, guru membagi siswa dalam dua kelompok. siswa yang 

belum lancar dalam membaca AL-Quran guru menggunakan metode Iqra' 

sedangkan siswa yang sudah lumayan lancar guru menggunakan metode 

ummi. Berdasarkan ciri-ciri dari metode Iqra’ yaitu guru bisa meminta 

bantuan untuk mengajar kepada guru yang lain seperti yang dilakukan di MA 

Muhammadiyah 1 Pacitan ini jika guru baca tulis Al-Quran tidak bisa hadir 
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maka guru lain dapat menggantikan untuk mengajar, tetapi terkadang kelas 

masih terlihat kosong karena guru yang bersangkutan berhalangan hadir dan 

tidak ada yang menggantikan. 

Guru menciptakan suasana belajar yang  terlihat gembira dan 

menyenagkan agar siswa tidak bosan salah satu yang dilakukan guru dengan 

mengaplikasikan metode menyanyi dalam pembelajaran membaca Al-Quran 

yang berguna untuk agar siswa lebih mudah mengingat  materi yang sudah 

diberikan guru. selain metode menyanyi ada berbagai cara yang dapat 

digunakan dalam membaca AL-Quran antara lain metode cerita, metode 

bermain, metode alat peraga. 

Agar pembelajaran tidak membosankan guru mengajak siswa untuk 

berpidah tempat karna dengan melakukan pindah tempat siswa akan 

memperoleh suasana baru, guru mengajak siswa pindah ke masjid karna lebih 

leluasa selain memberikan pelajaran guru juga mengajak siswa untuk sharing 

mengenai tentang pembelajaran baca tulis Al-Quran. 

Guru juga memberikan kompetisi yang berguna untuk menyalurkan 

bakat siswa agar lebih semangat dan termotivasi untuk lebih giat belajar. 

selain denagan memberikan kompetisi pembiasaan juga dapat 

membangkitkan minat siswa dalam belajar Al-Quran, guru Al-Quran hadits 

membiasakan siswa untuk membaca Al-Quran sebelum pelajaran pertama 

dimulai. tetapi sayangnya tidak semua guru membiasakan sebelum jam 

pertama dimulai untuk membaca Al-Quran. 
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Di SMAN 1 Tegalombo, Pacitan sudah menerapkan bebrapa cara di 

atas agar siswa dapat belajar denagn baik tetapi memang belum maksimal dan 

belum terlaksana dengan baik karena masih adannya kendala-kendala 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil analisis di atas dapat diketahui tentang bagaimana upaya guru 

dalam mengatasi kesulitan belajar membaca Al-Quran siswa kelas X SMAN 1 

Tegalombo, Pacitan dengan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kesulitan belajar yang dialami siswa kelas X dalam membaca Al-Quran di 

SMAN 1 Tegalombo, Pacitan adalah masih banyak dari jumlah siswa yang 

ada 33 siswa, 22 siswa lancar dan hafal huruf hijaiyah sedangkan sisanya 11 

siswa lancar dan banyak yang belum hafal huruf hijaiyah sama sekali ada 

yang membacannya tidak sesuai dengan kaidah tajwid dan makhorijul 

hurufnya. Masih ada siswa yang ditunjuk maju ke depan kelas merasa malu 

karena tidak percaya diri dengan kemampuannya. 

2. Faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar membaca Al-Quran siswa kelas 

X SMAN 1 Tegalombo, Pacitan sebagai berikut:adanya  

a.  Motivasi yang kurang untuk belajar membaca Al-Quran karena 

kurangnya dorongan atau kemauan dari diri sendiri untuk belajar 

membaca Al-Quran, kurangnya siswa  dalam memahami ilmu tajwid, 

makorijul huruf serta panjang pendek. 
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b. Dari lingkungan keluarga yaitu kurangnya motivasi dari orang tua, dari 

lingkungan masyarakat yang tidak mendukung anak untuk belajar 

membaca Al-Quran. 

c. Waktu pembelajaran yang kurang, belum maksimalnya peranan sekolah 

dalam memfasilisatasi siswa untuk belajar membaca Al-Qur’an. 

d. Evaluasi yang kurang serta tidak berjalannnya pembiasaan membaca Al-

Quran di dalam kelas. 

3. Langkah yang guru berikan dalam mengatasi kesulitan belajar membaca Al-

Quran siswa kelas X SMAN 1 Tegalombo, Pacitan diatarannya: dengan 

memberikan motivasi seperti motivasi memebrikan dorongan agar semangat 

dalam belajar membaca Al-Quran dengan menggunakan metode yang 

menarik seperti bernyanyi dan tebak huruf, dengan mengetaui kemampuan 

siswa guru bisa dengan mudah memberikan porsi materi yang akan diberikan. 

Penggunaan metode yang tepat. Disini guru menggunakan metode ‘Umi’  

guru menciptakan suasana belajar yang  terlihat gembira dan menyenangkan 

dengan mengaplikasikan metode Umi, melakukan moving class, memberikan 

kompetisi, dan melakukan pembiasaan membaca Al-Quran sebelum jam 

pelajaran pertama di mulai. 

 

B.  Saran 

1. Dengan guru mengetahui macam-macam kesulitan belajar yang dialami 

siswa dalam membaca Al-Quran, guru dapat lebih memperhhatikan siswa 
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yang kemampuannya masih kurang dan melakukan pendekatan serta 

memberikan motivasi agar siswa lebih semangat dalam membaca Al-Quran 

dengann baik dan benar. 

2. Dengan mengetahui hambatan siswa dalam membaca Al-Quran hendaknnya 

siswa mempunyai inisiatif untuk belajar membaca Al-Quran dengan baik dan 

benar di rumah maupun disekolah. Sebagai guru harus lebih giat dalam 

melaksanakan pembiasaan membaca Al-Quran. 

3. Guru hendaknnya mempuunyai banyak cara alternative untuk tetap 

meningkatkan pembelajaran baca tulis Al-Quran di dalam kelas dan untuk 

mengetahui seberapa jauh siswa dapat membaca AL-Quran, guru melakukan 

evaluasi berupa tes hafalan secara individu dengan bertahap misalnya dengan 

siswa datang langsung ke guru di waktu senggang. Sehingga guru dapat 

mengetahui secra detail kekurangan dan apa yang harus diperbaiki. 
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Lampiran 1 

 

TRANSKIP OBSERVASI 

 

 

Nomor Catatan Lapangan   : 01/O/06-05/2019 

Tanggal Pengamatan    : 06-05-2019 

Waktu Pengamatan   : 08.30-09.30 WIB 

Lokasi Pengamatan    : Ruang kelas X 

Di Dideskripsikan Pukul   : 19.00 

Observasi  Di pagi hari yang cerah dan sangat dingin pada hari sabtu 

pukul 07.00 saya sampai di SMAN 1 Tegalombo, Pacitan. Saya 

langsung masuk ke ruang guru untuk minta izin dan bersalaman 

dengan para guru, selagi guru baca tulis Al-Quran belum datang, 

saya melihat-lihat berkeliling area sokalahan dan selanjutnya saya 

melihat ruang kelas X yang tidak ada gurunya saya bertanya kepada 

salah satu siswa ternyata gurunya tidak hadir, tidak lama kemudian 

sudah pukul 08.30 tetapi guru belum datang ternyata gurunya sibuk 

dan digantikan oleh bu Muslikhah Dirawati untuk menggantikan 

pak yasin yang tidak bisa hadir untuk mengajar.  

Selanjutnya guru memulai memasuki ruang dengan 

mengucapkan salam dan menyuruh salah satu anak untuk 

memimpin berdoa. Guru membagi siswanya menjadi dua kolompok 

yang seperti bapak Fuad biasa lakukan, dua kelommpok dalam satu 

tempat untuk yang masih Iqra’ sebelah kiri dan untuk yang sudah 

Al-Quran sebelah kanan. 

Kelas X berjumlah 33 siswa, untuk yang Al-Quran berjumlah 

22 siswa sedangkan yang Iqra’ berjulah 11 orang. Guru meminta 

yang sudah Al-Quran untuk bertadarus dahulu, ketika itu guru 

pindah ke kelompok Iqra’. Guru menyuruh 

salah satu untuk membacanya, ternyata siswa tersebut masih 

belum lancar dalam membaca Iqra’. Guru tidak mengecek seluruh 

siswa hanya sebagian saja. Kemudian guru pindah ke kelompok Al-

Quran dan menyuruh satu siswa untuk membacanya, ternyata juga 

masih ada yang salah mengenai tajwidnya dan panjang pendeknya.  

Selanjutnya guru memberikan penjelasan mengenai tajwid 

tentang idghom mimi setelah dijelaskan guru meminta salah satu 

siswa kelompok Al-Quran untuk mencari ayat Al-Quran yang 

memiliki hukum idghom mimi. Salah satu siswa maju ternyata 

jawaban siswa tersebut salah dan guru menjelaskan kembali agar 

siswa tersebut paham. Siswa kedua maju untuk menulis di papan 

tulis dan jawaban siswa tersebut benar. 

 

Untuk kelompok Iqra’ guru menuliskan beberapa ayat dan 

menyuruh siswa kelompok Iqra’ untuk menggaris bawahi mana 

yang dihukumi  idghom mimi. Guru menunjuk satu siswa untuk 



maju kedepan dan ternyata siswa tersebut belum terlalu paham dan 

bu Muslikah menerangkan kembali ke siswa tersebut. Selanjutnya 

guru menunjuk satu siswa lagi untuk maju kedepan kelas, dan siswa 

tersebut dapat menjawab dengan benar. 

Sesi terakhir guru menanyakan kembali apakah ada yang 

belum jelas tentang hukum tajwid yang diberikan Bu Muslikah. 

Ternyata tidak ada siswa yang bertanya. Karna sudah dianggap 

paham guru memberikan tugas untuk mencari 10 ayat yang ada 

hukum bacaan idghom mimi nya.  

Jam menunjukkan jam 09.20 guru sudah mengahiri pelajaran 

karna sudah selesai, guru menutup pelajran dan mengucapkan 

salam dan mengingatkan siswa agar tidak lupa dengan PRnya. Guru 

meninggalkan kelas selanjutnya siswa menunggu guru pelajaran 

berikunya. 

Refleksi Pembelajaran baca tulis Al-Quran dilaksanakan pada hari 

sabtu pembelajaran berlangsung mulai pukul 08.30-09.30, karena 

guru BTQ sering sibuk dan pada hari itu tidak masuk kelas 

pembelajaran digantikan oleh Bu Muslikah Dhirowati, dengan 

susunan kegiatan salam, do’a pembukaan, guru membagi kelompok 

menjadi dua antara kelompok Al-Quran dan kelompok yang masih 

Iqra’, guru menyuruh sebagian dari kelompok untuk membaca, 

guru menjelaskan hukum idghom mimi, Tanya jawab mengerjkan di 

papan tulis, penutup, dan salam. 

 



Pedoman wawancara 

Kepada kepala sekolah 

 

Upaya Guru PAI  Dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Siswa (  Studi Kasus 

SMAN 1 Tegalombo, Pacitan ) 

A. Pernyataan kepada kepala sekolah  

1. Bagaimana pembinaan yang bapak lakukan untuk meningkatkan 

kompetensi bapak dan ibu guru di SMAN 1 Tegalombo, Pacitan ? 

2. Dalam kompetensi kepribadian guru, yaitu memiliki kepribadian sebagai 

pendidik yang layak diteladani, dan memiliki sikap serta kemampuan 

kepemimpinan terhadap peserta didik, dalam hal ini bagaimana langkah 

bapak untuk meningkatkan kompetensi kepribadian guru agar menjadi 

pendidik yang dapat diteladani dan memiliki kemampuan kepemimpinan 

yang bak terhadap peserta didik? 

3. Bagaimana upaya yang bapak lakukan terhadap bapak ibu guru agar dapat 

meningkatkan kompetensinya  terhadap pemahaman latar belakang serta 

perbedaan karakter yang terdapat pada peserta didik? 

4. Pembinaan apa yang bapak berikan kepada bapak ibu guru di sekolahan ini 

untuk meningkatkan kompetensinya dalam bersosialisasi secara efektif 

atau dapat bergaul dengan suatu di lingkungan sekolah maupun dalam 

masyarakat? 

5. Menurut pengamatan bapak,  bagaimana kualitas guru atau pendidik di 

SMAN 1 Tegalombo, Pacitan saat ini, dan bagaimana upaya yang bapak 

lakukan untuk meningkatkan kompetensi penguasaan materi serta metode 

dan strategi guru dalam pembelajaran agar tercipta pembelajaran yang 

efektif? 

6. Bagaimana langkah bapak untuk meningkatkan kompetensi kepemimpinan 

guru saat pembelajaran dikelas agar guru mampu mempengaruhi serta 

mengajak peserta didik untuk aktif dan kreatif dalam kegiatan 

pembelajaran? 



7. Apakah bapak selalu melaksanakan supervise di sekolah ini secara rutin 

dan bagaimana supervise pendidikan yang bapak lakukan di SMAN 1 

Tegalombo, Pacitan? 

8. Apakah ada pembinaa khusus kepada guru-guru PAI ? 

Pedoman wawancara 

Dengan Guru Pai 

 

B. Pertayaan kepada guru pai di SMAN 1 Tegalombo, Pacitan 

1. Bagaimana prinsip bapak dalam pengelolaan dan penyampaian materi 

pembelajaran agar peserta didik mampu memperoleh hasil belajar yang 

optimal? 

2. Menurut bapak, apakah system pembelajaran BTQ  di SMAN 1 

Tegalombo, Pacitan saat ini telah terlaksana secara efektif? 

3. Apakah kepala sekolah selalu memberikan pembinaan untuk 

meningkatkan kompetensi kepribadian bapak dan ibu guru disekolah? Jika 

Ya apa alasannya dan jika Tidak apa alsannya! 

4. Apakah  ada kegiatan pembinaan secara khusus yang dilakukan oleh 

kepala sekolah dalam membantu guru-guru di sekolah ini untuk 

meningkatkan pemahaman terhadap karakteristik peserta didik? 

5. Bagaimana upaya bapak menyikapi perbedaan aspek peserta didik ( 

berbeda fisik, intelektual, dan latar belakang peserta didik dalam 

pembelajaran agar semua siswa mempunyai pengalaman dan hasil belajar 

yang sama rata? 

6. Upaya apa  yang sudah dilakukan kepala sekolah dalam rangka mengatasi 

kesulitan BTQ dan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan 

mendalam seerta metode dan strategi apa yang efektif dalam pembelajaran 

BTQ? 

7. Bagaimana upaya yang bapak lakukan untuk mengembangkan peserta 

didik untuk mengaktualisasikan potensi apa yang dimiliki peserta didik? 

8. Di dalam proses pembelajaran apakah bapak juga mengidentifikasi 

kecenderungan belajar peserta didik? 



9. Aspek apa yang menunjukan bahwa peserta didik mengalami kesulitan 

belajar BTQ ? 

10. Bagaimana upaya yang bapak lakukan untuk mengidentifikasi kesulitan 

belajar yang dialami peserta didik? 

11. Faktor apa yang menjadi penyebab timbulnya kesulitan belajar  BTQ pada 

diri peserta didik? 

12. Bagaimana langkah yang bapak lakukan untuk mengatasi kesulitan belajar 

BTQ pada peserta didik? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pedoman wawancara 

Dengan peserta didik 

C. Pertanyaan kepada peserta didik 

1. Bagaimana proses pembelajaran di sekolah menurutmu saat ini? 

2. Bagaimana pembahasan pembelajaran BTQ menururutmu saat ini ? 

3. Kesulitan yang anda rasakan selama BTQ? 

4. Upaya apa yang kamu lakukan untuk mengatasi kesulitan dalam 

belajar BTQ tersebut? 

5. Bagaimana upaya guru PAI  atas kesulitan yang anda rasakan ? 



Lampiran 3 

DAFTAR HASIL WAWANCARA 

No 
Tanggal dan 

Informan 
Koding Waktu 

Topik 

Wawancara 
Tempat 

1 11-03-2019 

Bapak Yasin S.P.dI  

Selaku Guru Baca 

Tulis Al-Quran 

01/W/11-

03/2019 

Pukul 10.00 

WIB 

Kesulitan siswa 

kelas X 

dalam membaca 

Al-Quran 

Ruang Guru 

SMAN 1 

Tegalombo, 

Pacitan 

 11-03-2019 

Bapak Yasin S.Pd.I 

Selaku Guru Baca 

Tulis Al-Quran 

02/W/11-

03/2019 

Pukul 11.00 

WIB 

Penyebab 

kesulitan yang 

dialami siswa 

dalam membaca 

Al-Quran 

Ruang Guru 

SMAN 1 

Tegalombo, 

Pacitan 

 25-03-2019 

Arga 

Siswa kelas X 

03/W/25-

03/2019 

12.00 WIB Letak kesulitan 

yang dialami 

siswa 

Serambi kelas 

 25-03-2019 

Doni  

Siswa kelas X 

04/W/25-

03/2019 

12.00 WIB Letak kesulitan 

yang dialami 

siswa 

Serambi kelas 

 25-03-2019 

Dika  

Siswa kelas X 

05/W/25-

03/2019 

12.30 WIB  

 

Letak kesulitan 

yang dialami 

siswa 

Halaman 

sekolah 

 25-03-2019 

Joni  

Siswa kelas X 

06/W/25-

03/2019 

12.30 WIB Letak kesulitan 

yang dialami 

siswa 

Halaman 

sekolah 

 25-03-2019 

Bapak Mujiadi 

M.Pd.I 

Selaku guru Al-

Quran Hadits 

07/W/08-

04/2019 

08.00 WIB Faktor yang 

menyebabkan 

kesulitan siswa 

dalam membaca 

Al-Quran 

Ruang guru 

 25-03-2019 

Ibu Muslikah 

Dhirawati SPd.I 

Guru wali kelas X 

08/W/08-

04/2019 

 

08.00 WIB Faktor yang 

menyebabkan 

kesulitan siswa 

dalam membaca 

Al-Quran 

Ruang guru 

 08-04-2019 

Bapak Yasin S.P.dI  

Selaku Guru Baca 

Tulis Al-Quran 

09/W/08-

04/2019 

10.00 WIB Faktor yang 

menyebabkan 

kesulitan siswa 

dalam membaca 

Al-Quran 

Ruang guru 

 22-04-2019 

Iis  

Siswa kelas XI B 

10/W/22-

04/2019 

12.00 WIB Faktor yang 

menyebabkan 

kesulitan siswa 

dalam membaca 

Al-Quran 

Serambi kelas 

 22-04-2019 

Nova 

11/W/22-

04/2019 

12.20 WIB Faktor yang 

menyebabkan 

Serambi kelas 



No 
Tanggal dan 

Informan 
Koding Waktu 

Topik 

Wawancara 
Tempat 

Siswa kelas XI B kesulitan siswa 

dalam membaca 

Al-Quran 

 22-04-2019 

Novida  

Siswa kelas X 

12/W/22-

04/2019 

12.30 WIB Faktor yang 

menyebabkan 

kesulitan siswa 

dalam membaca 

Al-Quran 

Di dalam kelas 

 13-05-2019 

Dika 

Siswa kelas X 

13/W/13-

05/2019 

12.00 WIB Faktor yang 

menyebabkan 

kesulitan siswa 

dalam membaca 

Al-Quran 

Halaman 

sekolah 

 20-05-2019 

Bapak  Drs. 

Sutrisno, MM. 

Selaku Kepala 

Sekolah SMAN 1 

Tegalombo, Pacitan  

14/W/20-

05/2019 

08.00 WIB Latar belakang 

diadakannya 

pembelajaran 

baca tulis Al-

Quran 

Ruang guru 

 20-05-2019 

Bapak Yasin S.P.dI  

Selaku Guru Baca 

Tulis Al-Quran 

15/W/20-

05/2019 

10.00 WIB Langkah guru 

dalam mengatasi 

kesulitan belajar 

membaca Al-

Quran 

Ruang guru 

 20-05-2019 

Bapak Yasin S.P.dI  

Selaku Guru Baca 

Tulis Al-Quran 

16/W/20-

05/2019 

12.00 WIB Cara guru dalam 

mengatasi 

kesulitan belajar 

membaca Al-

Quran 

Ruang guru 

 20-05-2019 

BapakYasin S.P.dI  

Selaku Guru Baca 

Tulis Al-Quran 

17/W/20-

05/2019 

12.30 WIB  Metode yang 

guru gunakan 

dalam 

pemebelajaran 

baca tulis Al-

Quran 

Ruang guru 

 27-05-2019 

Bapak Yasin S.P.dI  

Selaku Guru Baca 

Tulis Al-Quran 

18/W/27-

05/2019 

 

10.00 WIB Langkah guru 

dalam mengatasi 

kesulitan belajar 

membaca Al-

Quran 

Ruang guru  

 

 



Lampiran 6 

DAFTAR HASIL DOKUMENTASI 

No 

Tanggal dan 

Waktu 

Temuan 

Dokumen 

Koding 
Bentuk 

Dokumen 
Isi Dokumen 

Tempat 

Temuan 

Dokumen 

1 06-05-2019 

pukul 08.00 

WIB 

01/D/06-

5/2019 

Tulisan  Sejarah singkat 

berdirinya SMAN 1 

Tegalombo, Pacitan 

Ruang Tata 

Administrasi 

Sekolah 

2 06-05-2019 

pukul 08.00 

WIB 

02/D/06-

5/2019 

Tulisan Letak Geografis 

SMAN 1 

Tegalombo, Pacitan 

Ruang Tata 

Administrasi 

Sekolah 

3 06-05-2019 

pukul 08.00 

WIB 

03/D/06-

5/2019 

Tulisan Visi, misi dan 

tujuan SMAN 1 

Tegalombo, Pacitan 

Ruang Tata 

Administrasi 

Sekolah 

4 06-05-

2019pukul 

08.00 WIB 

04/D/06-

5/2019 

Tulisan Struktur Organisasi 

SMAN 1 

Tegalombo, Pacitan 

Ruang Tata 

Administrasi 

Sekolah 

5 06-05-2019 

pukul 08.00 

WIB 

05/D/06-

5/2019 

Tulisan  Sarana dan 

Prasarana SMAN 1 

Tegalombo, Pacitan 

Ruang Tata 

Administrasi 

Sekolah 

6 06-05-2019 

pukul 08.00 

WIB 

06/D/06-

5/2019 

Tulisan  Jumlah Siswa 

SMAN 1 

Tegalombo, Pacitan 

Ruang Tata 

Administrasi 

Sekolah 

 

 



Lampiran 7 

 

TRANSKIP DOKUMENTASI 

 

Nomor  :  01/D/06-5/2019 

Bentuk  :  Tulisan  

Isi Dokumentasi  :  Sejarah singkat berdirinya  SMAN 1 Pacitan 

Dokumen ditemukan tanggal  :  06-05-2019  

Dokumen ditemukan jam  :  08.00- 09.00 WIB 

Dokumen ditemukan di  :  Ruang Tata Administrasi Sekolah 

 

Bukti Dokumentasi SMAN 1 Tegalombo, Pacitan merupakan salah satu 

pendidikan dasar dan menengah yang didirikan oleh sekolah 

menengah atas Cabang Tegalombo. sehingga Pimpinan 

Cabang SMAN Tegalombo Pacitan waktu itu melihat 

fenomena yang terjadi di masyarakat bahwa masih banyak 

anak yang belum sekolah dan jumlahnya pun banyak. 

Walaupun ada beberapa anak yang sekolah, akan tetapi 

sangat jauh dari daerah tersebut. Animo masyarakat yang 

ingin menyekolahkan anaknya ke SMAN 1 Tegalombo, 

Pacitan yang sudah ada enggan dan tidak tega melihat 

anaknya sekolah jauh, karena ketika pulang sekolah anak 

akan kecapekan dan tidak bias membantu orang tua. 

Berdasarkan pemikiran di atas, maka perangkat desa 

bersama masyarakat mendirikan SMAN 1Tegalombo. 

Temboro pada tahun 1978.  Bapak Muhyin tokoh pendiri 

dan yang memperjuangkan adanya SMAN 01 Tegalombo 

dan tugas kepala sekolah pertama kali yaitu menjabat antara 

tahun 1978-1990. Kemudian pada perkembanganya 

diteruskan oleh bapak Tungadi 1990-2009,dan bapak 

Ediyanto 2009 – 2015, dan diteruskan oleh Bapak Drs 

Sutrisno MM 2016 – sekarang.. 

Refleksi  Sejarah berdirinya SMAN 1 Pacitan terjadi karena 

banyaknya anak-anak yang belum sekolah serta jumlahnya 

banyak selanjutnya masayarakat mendirikan SMAN 1 mulai 

pada tahun 1979. 

  



TRANSKIP DOKUMENTASI 

  

Nomor    : 02/D/06-5/2019 

Bentuk    : Tulisan  

Isi Dokumentasi              : Letak Geografis SMAN 1 Tegalombo, Pacitan 

Dokumen ditemukan tanggal  : 06-05-2019 

Dokumen ditemukan jam  : 08.00- 09.00 WIB 

Dokumen ditemukan di  : Ruang Tata Administrasi Sekolah 

 

Bukti 

Dokumentasi 

Letak geografis dan batas-batas wilayah SMAN  1 Pacitan 

terletak di Jl. Tegalombo- Tulakan Km 1 

Desa/ kelurahan : Tegalombo 

Kecamatan         : Tegalombo 

Kabupaten          :Pacitan 

Provinsi              : Jawa Timur 

Kategori geografis wilayah  : dataran rendah 

Kategori wilayah khusus      : daerah terpencil 

 

Refleksi  Letak geografis SMAN 1 Pacitan terletak di Jl. Tegalombo-

tulakan Km 1. Terletak di dataran rendah dan daerahnya 

masih terpencil tetapi masih bias dijangkau oleh penduduk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRANSKIP DOKUMENTASI 

 

Nomor  :  03/D/06-5/2019 

Bentuk  :  Tulisan  

Isi Dokumentasi   : Visi, misi dan tujuan SMAN 1 Pacitan 

Dokumen ditemukan tanggal  :  06-05-2019 

Dokumen ditemukan jam  :  08.00- 09.00 WIB 

Dokumen ditemukan di  :  Ruang Tata Administrasi Sekolah 

 

Bukti Dokumentasi A. Visi Sekolah 

TERWUJUDNYA INSAN YANG BERKEPRI-

BADIAN MULIA, BERKETRAMPILAN UNGGUL 

DALAM BIDANG AKADEMIK. 

1. Kompetitif dalam bidang akademik dan non 

akademik. 

2. Unggul dalam persaingan melanjutkan ke 

perguruan tinggi dan dunia kerja. 

3. Unggul dalam disiplin, kerapian dan kebersihan. 

4. Unggul dalam aktivitas keagamaan dan 

kepedulian sosial di sekolah maupun masyarakat. 

5. Melaksanakan perintah dan menjauhi larangan 

allah dan berwawasan Al-qur’an dan Hadits 

dalam kehidupan sehari-hari. 

B. Misi Sekolah  

1. Terlaksananya KBM yang kondusif dan efektif 

dalam lingkungan sekolah yang didkung oleh 

sarana dan prasarana yang memadai. 

2. Mengadakan kerja sama yang baik dan saling 

menguntungkan dengan lembaga/instansi lain. 

3. Melaksanakan tata tertib sekolah/ madrasah 

dengan penuh tanggung  jawab. 

4. Melaksanakan kegiatan keagamaan disekolah dan 

di masyarakat. 

5. Mengamalkan ajaran islam sehari-hari. 

C. Tujuan Sekolah 

1. Menciptakan dan menyelenggarakan proses 

pendidikan yang beroreantasi pada target 

pencapaian efektivitas proses pembelajaran 

berdasarkan konsep MPMBS. 

2. Mengembangkan dan meningkatkan adanya 

partisipasi seluruh sekolah dan masyarakat serta 

instasi lain dengan dilandasi sikap tanggung 

jawab, dan dedikasi yang tinggi. 

3. Menciptakan budaya tertib disekolah dan di 

masyarakat dan penuh tanggung jawab. 

4. Menerapkan aspek setiap ajaran islam baik 



kegiatan keagamaan maupun sosial disekolah 

dan di masyarakat. 

5. Menjadikan Al-qur’an dan Hadits sebagai 

tuntunan islam. 

Refleksi  Visi, misi dan tujuan sekolah adalah sebuah 

pijakan untuk mencapai sebuah tujan pendidikan. 

Dengan adanya tersebut MA sudah mempunyai 

gambaran harapan kedepannya untuk menjadikan 

sekolah lebih maju dan meluluskan siswa yang 

berprestasi dan beriman kepada tuhan Yang Maha Esa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRANSKIP DOKUMENTASI 

 

Nomor    : 04/D/06-5/2019 

Bentuk    : Tulisan  

Isi Dokumentasi              : Struktur Organisasi SMAN 1 Pacitan 

Dokumen ditemukan tanggal  : 06-05-2019 

Dokumen ditemukan jam  : 08.00- 09.00 WIB 

Dokumen ditemukan di  : Ruang Tata Administrasi Sekolah 

 

Bukti Dokumentasi Bagan Terlampir 

Refleksi  Struktur organisasi SMAN 1 Pacitan di mulai dari 

kepala madrasah, urusan uks, urusan kepustakaan, tata 

usaha, urusan pembinaan ekstra, dan wali kelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRANSKIP DOKUMENTASI 

 

Nomor  :  05/D/06-5/2019 

Bentuk  :  Tulisan  

Isi Dokumentasi  :  Sarana dan Prasarana SMA 1 Pacitan 

Dokumen ditemukan tanggal  :  06-05-2019 

Dokumen ditemukan jam  :  08.00- 09.00 WIB 

Dokumen ditemukan di  : Ruang Tata Administrasi Sekolah 

 

Bukti 

Dokumentasi 

1. Status Tanah 
Kepemiikan Tanah : Yayasan 

a. Status Tanah  : ( Sertakan Copynya) 
b. Luas Tanah     : 2500 M 

Status Tanah : Sertifikat 
Status Bangunan : Yayasan 
Luas Bangunan : 800 m 

2. Data Sarana prasana di MA Muhammadiyah 1 Pacitan 

No Jenis prasarana 
Jumlah 
ruang 

Jumlah ruang 
kondisi baik 

1 Ruang kelas 6 6 
2 Perpustakaan   
3 R. Lab. IPA   
4 R. Lab. Biologi   
5 R. Lab. Fisika   
6 R. Lab. Kimia   
7 R. Lab. 

Komputer 
  

8 R. Lab. Bahasa   
9 R. Pimpinan 1 1 
10 Ruang Guru 1 1 
11 R. Tata Usaha 1 1 
12 R. Konseling 1 1 
13 Tempat Ibadah 1 1 
14 R. UKS   
15 Jamban 2 1 
16 Gudang 1  
17 R. Sirkulasi   
18 Tempat Olah 

Raga 
1 1 

19 R. Kesiswaan   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Sarana prsarana pendukung pembelajaran 

No 
Jenis 

sarpras 

Jumlah 
sarpras 
menurt 
kondisi 

Jumlah 
ideal 

sarpras 

Status 
kepemilikan 

Baik Rusak 
1 Kursi 

siswa 
50 95 150 1 

2 Meja siswa 24 49 80 1 
3 Loker 

siswa 
    

4 Kunsi guru 
di ruang 
kelas 

2 4 6 1 

5 Meja guru 
di ruang 
kelas 

2 4 6 1 

6 Papan tulis 2 4 6 1 
7 Lemari di 

ruang kelas 
    

8 Computer 
di lab 
komputer 

    

9 Alat 
peraga pai 

    

10 Alat 
peraga 
fisika 

    

11 Alat 
peraga 
biologi 

    

12 Alat 
peraga 
kimia 

    

13 Bola sepak     
14 Bola voli  2 6 1 
15 Bola 

basket 
    

16 Meja ping 
pong 

    

17 Lapangan 
sepak bola 

    

18 Lapangan 
bulu 
tangkis 

    

19 Lapangan 
basket 

    

20 Lapangan 
bolo voli 

 1 2 1 

 



4. Sarana prasarana pendukung lainnya 

No Jenis sarpras 

Jumlah sarpras 
menurut kondisi Status 

kepemilikan 
baik rusak 

1 Laptop  1 1 
2 Komputer    
3 Printer  1 1 
4 Televisi    
5 Mesin foto 

kopi 
   

6 Mesin fax    
7 Mesin 

canner 
   

8 LCD 
proyektor 

   

9 Layar 
(screan) 

   

10 Meja guru & 
pegawai 

9 2 1 

11 Kursi guru & 
pegawai 

 13 1 

12 Lemari arsip 1  1 
13 Kotak obat 

(P3K) 
   

14 Brankas    
15 Pengeras 

suara 
 1 1 

16 Wastafel 
(tempat cuci 
tangan) 

   

17 motor    
18 Mobil    
19 Mobil 

ambulan 
   

20 Ac 
(pendingin 
ruangan) 

   

 
 

Refleksi  Media dan sarana yang ada membantu untuk 
mempermudah jalannya proses pembelajaran di sekolah 
sebaliknya apabila sarana belum memadai dapat menghambat 
jalannya proses pembelajaran. 

 

 

 

 

 



TRANSKIP DOKUMENTASI 

 

Nomor    : 06/D/06-5/2019 

Bentuk    : Tulisan  

Isi Dokumentasi              : Jumlah Siswa SMAN 1 Pacitan 

Dokumen ditemukan tanggal  : 06-05-2019 

Dokumen ditemukan jam  : 08.00- 09.00 WIB 

Dokumen ditemukan di  : Ruang Tata Administrasi Sekolah 

 

Bukti 

Dokumentasi  

Data Siswa dalam lima tahun terakhir 

 

Tahun 

Pelajaran 

Kelas  X Kelas  XI Kelas XII Jumlah 
Jml 

Siswa 

Jml 

rombel  

Jml 

Siswa 

Jml 

Rombel 

Jml 

Siswa 

Jml 

Rombel 

Jml 

Siswa 

Jml 

Rombel 

2012/2013 70 2 68 2 46 2 190 6 

2013/2014 68 2 46 2 60 2 174 6 

2014/2015 52 2 40 2 56 2 148 6 

2015/2016 43 2 52 2 40 2 135 6 

2016/2017 54 2 45 2 49 2 135 6 
 

Refleksi  Dilihat dari lima tahun terkahir mengalami penurunan jumlah siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRANSKIP DOKUMENTASI 

 

Nomor    : 01/D/06-5/2019 

Jenis dokumen    : dokumen non rekaman 

Judul Dokumen             : pembelajaran baca tulis Al-Quran 

Dokumen ditemukan tanggal  : 06-05-2019 

Dokumen ditemukan jam  : 08.00- 09.00 WIB 

Dokumen ditemukan di  : Ruang Tata Administrasi Sekolah 

 

Transkip 

Dokumentasi 

 

 
 

 
 

 

Refleksi  Pembelajaran siswa yang masih Iqra’ dan siswa yang sudah 

membaca Al-Quran dikelompokkan sesuai dengan 

kemampuannya dalam satu kelas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RIWAYAT HIDUP 

 

       Rani Kurnia Sutra dilahirkan di Pacitan pada tanggal 02 september 1997, 

putri kedua dari dua bersaudara dari Bapak Waluyo dan Ibu Wiwik Widiyastuti. 

       Pendidikan SD ditamatkannya pada tahun 2009 di SD Pucangombo I 

Tegalombo Pacitan. Pendidikan berikutya ditamatkannya pada tahun 2012 di 

MTsN Darul Istiqomah Ngumpul Balong Ponorogo dan pada tahun 2015 di MAN 

I Ponorogo. 

       Pada tahun 2015 ia melanjutkan pendidikannya di IAIN Ponorogo dengan 

mengambil jurusan PAI sampai sekarang. 

 



 


