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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan judul “Strategi Guru

dalam Mengatasi Kesulitan Membaca al-Quran pada Siswa MTs Negeri 1

Konawe Selatan”. Berdasarkan data yang diperoleh dari observasi, wawancara

dan dokumentasi dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor kesulitan dalam membaca al-Quran siswa MTs Negeri 1

Konawe Selatan.

a. Internal

1.) Kurangnya kesadaran dari siswa sendiri untuk bisa membaca al-

Quran.

2.) Ketidak aktifan  mengikuti TPQ dilingkungan tempat tinggal

mereka.

3.) Intelegensi atau daya serap siswa yang berbeda-beda.

b. eksternal

1.) lingkungan keluarga kurang memberikan motivasi pada anak

sehingga anaknya tidak terbiasa dalam membaca al-Quran.

2.) Kurangnya dukungan dari Lingkungan masyarakat.

2. Strategi guru dalam mengatasi kesulitan membaca al-Quran pada

siswa di MTs Negeri 1 Konawe Selatan, antara lain sebagai berikut:

a. Dalam hal kesulitan melafalkan huruf-huruf hijaiyah (makharijul

huruf ) strategi yang yang digunakan guru yaitu:
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1.) Mengunakan metode Iqra yaitu sistem pengajaran privat (secara

individual), siswa disuruh membaca satu persatu buku iqra kemudian

guru menyimak dan membetulkan apabila ada bacaan yang keliru.

2.) Membaca iqra dengan mengeraskan volume suara agar siswa yang

lain mendengarkan bacaan tersebut sehingga mempermudah siswa

dalam memahami bacaan Al-Quran.

3.) Menggunakan metode bernyanyi agar siswa tidak jenuh dalam

pembelajaran membaca makharijul huruf.

b. Penguasaan ilmu tajwid, dalam hal ini strategi yang digunakan guru

yaitu:

1.) Dengan adanya pembelajaran ekstrakulikuler BTQ, dan

dikelompokan berdasarkan tingkatannya sehingga siswa lebih

terpantau dalam bacaan tajwidnya, karena siswa dikontrol satu

persatu dalam pengucapan tajwidnya.

2.) Menggunakan metode murojaah atau mengulang-ulang bacaan

tajwid.

c. Dalam hal kelancaran bacaan strategi yang digunakan guru yaitu

1.) Membaca Al-Quran Bersama (Tadarrus) pada Jam 07.00-07.15

Sebelum Pelajaran Dimulai sehingga membiasakan siswa untuk

lancar dalam membaca al-Quran.

2.) Dalam tadarus bersama siswa yang belum lancar duduk dengan

siswa yang sudah lancar dalam membaca al-Quran, sehingga



77

siswa yang belum lancar bacaannya, akan mengikuti bacaan dari

teman yang sudah lancar.

3.) Siswa diberi tugas menghafal ayat-ayat al-Quran kemudian

dibiasakan maju satu persatu untuk menyetor hafalan didepan

kelas , sehingga terbiasa untuk melafalkan ayat-ayat al-Quran.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang diperoleh, maka penulis memberikan saran

atau masukan yang dapat berguna bagi MTs Negeri 1 Konawe Selatan

terutama pihak-pihak yang bersangkutan mengenai Strategi Guru dalam

Mengatasi Kesulitan Membaca al-Quran pada Siswa MTs Negeri 1 Konawe

Selatan:

1. Bagi Kepala Sekolah

a. Dalam usaha meningkatkan kualitas peserta didik, kepala sekolah

perlu melengkapi fasilitas belajar.

b. Perlu meningkatkan profesionalisme dan kemampuan para

pendidiknya, oleh karena itu untuk memenuhi hal tersebut diharapkan

kepala sekolah memberi kesempatan kepada para guru untuk

mengikuti pelatihan, seminar dan workshop tertentu.

2. Bagi Guru

a. Lebih meningkatkan ilmu pengetahuan, kemampuan dan

keterampilannya terutama yang berkaitan dengan masalah pengolahan

proses belajar mengajar bidang al-Quran Hadits, sehingga menjadi
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guru yang   profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai

seorang pendidik.

b. Guru  sebaiknya menambah  waktu  belajar mengajar di  luar jam

sekolah, atau mewajibkan siswa   untuk belajar   mengaji di

lingkungan  masyarakat tempat  siswa tinggal. Serta menciptakan

suasana yang berbeda dalam mengajar. Bila hal ini dapat terwujud,

maka siswa akan lebih bersemangat dalam menerima pelajaran.

c. Hendaknya guru selalu memberikan motivasi dan bimbingan kepada

siswa yang mengalami kesulitan belajar membaca al-Quran dan

memantau kegiatan mengaji siswa dengan mencatat di kartu prestasi,

agar tidak lupa dan mudah untuk dipantau.

3. Bagi Siswa

a. Menyadarkan bahwa mencari ilmu agama juga sama pentingnya

dengan mencari ilmu umum. Siswa harus rajin dan semangat untuk

belajar membaca al-Quran. Karena al-Quran merupakan sumber

hukum pertama yang menjadi pedoman untuk seluruh umat Islam agar

selamat baik hidup di dunia maupun di akhirat.

b. Siswa harus rajin dan mempunyai motivasi serta selalu semangat

untuk belajar membaca al-Quran. Jangan malu untuk belajar mengaji

hanya karena usia. Harus membiasakan membaca al-Quran secara

berulang-ulang.
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4. Bagi Orang Tua

a. Selalu menjalin kerjasama yang baik dalam rangka mencapai

tujuan pendidikan yaitu saling memperhatikan serta saling memberi

dan menerima masukan sebagai informasi berkenan dengan masalah

pendidikan. Sehingga dapat meningkatkan mutu dan kualitas

pendidikan bagi anak-anaknya.

b. Orang tua harus mendukung program belajar yang telah dibuat oleh

sekolah dengan cara memantau perkembangan hasil prestasi yang

dicapai oleh anak. Serta mendukung dan memasukkan putra- putrinya

ke sekolah TPQ dan memberikan perhatian serta motivasi agar rajin

belajar membaca al-Quran.


