






Lampiran 2

TRANSKIP WAWANCARA

PENELITIAN DI MTS NEGERI 1 KONAWE SELATAN

Jabatan : Guru Al-Quran Hadits

Nama : Taufik Ismail S.Pd.I

Waktu dan Tempat : Selasa, 18 September 2018, pukul 09.30 di ruangan

1. Apa kesulitan yang dihadapi oleh siswa dalam membaca al-Quran?

Kesulitan belajar membaca al-Quran yang dialami oleh siswa MTs Negeri 1

Konawe Selatan, terutama mengenai makhrajnya atau cara melafalkan huruf dalam

suatu kalimat dari ayat-ayat al-Quran, maupun juga dalam memahami serta

mempraktekkan dari bentuk-bentuk bacaan yang ada dalam al-Quran. Bahkan

dalam menerapkan bacaannya juga masih kurang seperti halnya tentang bacaan

izhar, biasanya dilafalkan tidak dengan cara jelas, melainkan dengan ikhfa’

(mendengung).

2. Seberapa banyak jumlah siswa yang mengalami kesulitan membaca al-Quran?

Dari siswa yang berjumlah 357 ada 50 orang siswa yang masih kesulitan

membaca al-Quran.

3. Apa faktor yang penyebab siswa kesulitan membaca al-Quran?

Faktornya ini ada 2 yang pertama internal yaitu Kurang menyimak dengan baik

bacaan al-Quran apabila dijelaskan oleh guru, malas mengulagi membaca al-



Quran dirumah. Kemudian yang ke dua Kurangnya motivasi dan dorongan dari

orang tua. serta lingkungan juga sangat berpengaruh terhadap anak, karena

apabila anak salah pergaulan maka akan berdampak buruk pada dirinya.

4. Apa strategi yang diterapkan oleh guru dalam menghadapi kesulitan siswa

membaca al-Quran, baik dari segi makhrijul huruf, tajwid serta kelancaran

bacaan?

Diterapkanya metode Iqro terhadap siswa yang kesulitan membaca al-Quran,

dengan melakukan pengenalan makharijul huruf. Pendekatan secara khusus

terhadap siswa yang masih kesulitan membaca al-Quran, serta pembelajaran

secara bertahap menggunakan metode Iqra sehingga siswa dapat memahami dan

mempraktekan bacaan al-Quran dengan baik. Banyak melakukan latihan dalam

membaca al-Quran, serta menggunakan metode lagu dalam pengucapan

makharijul huruf sehingga siswa tertarik dan merasa senang

5. Bagaimana implementasi strategi yang telah direncanakan oleh guru

sebelumnya?

Implementasi strategi yang direncanakan guru sebelumnya tidak sama dengan

sekarang, untuk sekarang ini banyak dilakukan strategi-strategi baru seperti

pembinaan khusus terhadap siswa yang kesulitan membaca al-Quran disela-sela

jam istirahat. Kemudian didirikannya TPQ sehingga penbelajaran membaca al-

Quran lebih efektif dilakukan.

6. Bagaimana hasil/ dampak strategi yang diterapkan oleh guru?



Hasil/Dampak strategi yang diterapkan guru sudah lumayan karena dalam  satu

kelas yang berjumlah 25 setelah sering dilakukan pembinaan masih 5 orang yang

masih kesulitan membaca al-Quran.

7. Apa kendala yang dihadapi oleh guru dalam mengatasi kesulitan siswa membaca

al-Quran?

Intelegensi atau daya serap siswa yang berbeda-beda.



TRANSKIP WAWANCARA

PENELITIAN DI MTS NEGERI 1 KONAWE SELATAN

Jabatan : Guru Al-Quran hadits

Nama : Elviyati Royani S.Pd.I

Waktu dan Tempat : Selasa, 18 September 2018, pukul 08.00 di ruangan

1. Apa kesulitan yang dihadapi oleh siswa dalam membaca al-Quran?

Kesulitan membaca huruf hijaiyah untuk kelas VII, belum mengenal huruf

karena rata-rata yang masuk disini tidak semua dari madrasah karena banyak

yang dari SD yang tidak ikut TPQ dikampungnya sehingga starnya itu dari nol

yaitu pengenalan makharijul huruf.

2. Seberapa banyak jumlah siswa yang mengalami kesulitan membaca al-Quran?

Untuk jumlah keseluruhan dari kelas VII sampai IX  ada 50 orang yang terbagi

dalam beberapa kategori bentuk kesulitan membaca al-Quran. Baik dari

makharijul huruf maupun tajwidnya.

3. Apa faktor yang penyebab siswa kesulitan membaca al-Quran?

Faktor Internalnya, eksternalnya karena tidak dibekali serta dibiasakan membaca

al-Quran dilingkungan keluarga tidak bergaul dengan lingkungan yang baik

sehingga timbul rasa malas untuk pergi ke TPQ.



4. Apa strategi yang diterapkan oleh guru dalam menghadapi kesulitan siswa

membaca al-Quran, baik dari segi makhrijul huruf, tajwid serta kelancaran

bacaan?

Bahwa  strategi yang digunakan dalam mengatasi kesulitan membaca al-Quran

dalam hal tajwid yaitu dengan adanya kegiatan ekstrakulikuler BTQ sehingga

dengan bertambahnya waktu pembelajaran dalam hal tajwid bisa maksimal,

dengan pengontrolan bacaan siswa secara langsung dengan murojaah sehingga

siswa mudah untuk memahami dan mempraktekan hukum bacaan tersebut.

Diterapkanya metode iqro terhadap siswa yang kesulitan membaca al-Quran,

dengan melakukan pengenalan makharijul huruf. Serta melakukan tadarus setiap

pagi sebelum memulai pelajaran.

5. Bagaimana implementasi strategi yang telah direncanakan oleh guru

sebelumnya?

Implementasi strategi yang direncanakan guru sebelumnya berbeda dengan

sekarang karena sekarang bertambahnya jam untuk BTQ dengan berdirinya TPQ.

6. Bagaimana hasil/ dampak strategi yang diterapkan oleh guru?

Hasil atau dampak yang terapkan oleh guru dengan adanya penambahan jam

untuk ekstrakulikuler TPQ alhamdulillah bisa maksimal, serta pembinaan khusus

disela2 jam istirahat dan setiap pagi dibiasakan sebelum memulai pelajaran

tadaru secara bersama-sama.

7. Apa kendala yang dihadapi oleh guru dalam mengatasi kesulitan siswa membaca

al-Quran? Kehadiran siswa kurang, Tidak konsisten kehadirannya.





Lampiran 3

TRANSKIP WAWANCARA

PENELITIAN DI MTS NEGERI 1 KONAWE SELATAN

Jabatan : Siswa Kelas IX

Nama : Ainun

Waktu dan Tempat : Selasa, 16 Juli 2018, di halaman

1. Kesulitan apa yang anda hadapi dalam membaca al-Quran?

Tajwidnya terutama panjang pendeknya, pengucapan makharijul huruf.

2. Faktor-faktor apa penyebab anda kesulitan dalam membaca al-Quran?

Faktor penyebab kesulitan membaca al-Quran yaitu malas membaca al-

Quran, malu untuk belajar kurang menyimak atau memperhatikan bacaan dari

guru.

3. Apa strategi yang diterapkan oleh guru dalam menghadapi kesulitan siswa

membaca al-Quran, baik dari segi makharijul huruf, tajwid dan kelancaran

bacaan?

Tadarus setiap pagi sebelum memulai pelajaran. Dan suruh menghafal ayat

serta disuruh maju satu persatu.

4. Media apa yang digunakan guru dalam mengajarkan baca tulis al-Quran?

Al-Quran dan Iqro.

5. Bagaimana sikap guru dalam mengatasi murid yang sulit membaca al-Quran?

Selalu di pantau khusus oleh guru, dikasih hafalan, disuruh banyak belajar

dirumah

6. Bagaimana hasil/ dampak strategi yang diterapkan oleh guru?



Dampak dari strategi yang digunakan guru sangat berpengaruh baik pada

siswa yang memperhatikan tapi saya kurang memperhatikan jadi saya kurang

memahami dan malas untuk mengulangi dirumah.

7. Apakah anda mudah memahami makhrijul huruf, tajwid, serta kelancaran

bacaan  dengan metode yang diterapkan oleh guru?

Saya kurang memahami karena saya kurang memperhatikan .



TRANSKIP WAWANCARA

PENELITIAN DI MTS NEGERI 1 KONAWE SELATAN

Jabatan : Siswa Kelas VII

Nama : Windi Sepsela

Waktu dan Tempat : Selasa, 18 September 2018, di ruangan

1. Kesulitan apa yang anda hadapi dalam membaca al-Quran?

pengucapan makharijul huruf.

2. Faktor-faktor apa penyebab anda kesulitan dalam membaca al-Quran?

Penyebab kesulitan membaca al-Quran yaitu malas atau jarang membaca al-

Quran,

3. Apa strategi yang diterapkan oleh guru dalam menghadapi kesulitan siswa

membaca al-Quran, baik dari segi makharijul huruf, tajwid dan kelancaran

bacaan?

Strategi yang digunakan guru adalah dengan adanya penambahan jam BTQ,

serta disuruh untuk mengulang-ulang bacaan tajwid

4. Media apa yang digunakan guru dalam mengajarkan baca tulis al-Quran?

al-Quran dan Iqro.

5. Bagaimana sikap guru dalam mengatasi murid yang sulit membaca al-Quran?

Selalu di pantau khusus oleh guru dan dinasehati, dikasih hafalan, disuruh

banyak belajar dirumah.

6. Bagaimana hasil/ dampak strategi yang diterapkan oleh guru?

Dampak dari strategi yang digunakan guru yaitu siswa jadi semakin tau dan

paham.



7. Apakah anda mudah memahami makhrijul huruf, tajwid, serta kelancaran

bacaan  dengan metode yang diterapkan oleh guru?

Saya mudah memahami.



TRANSKIP WAWANCARA

PENELITIAN DI MTS NEGERI 1 KONAWE SELATAN

Jabatan : Siswa Kelas IX

Nama : Nur Niken Aprilani

Waktu dan Tempat : Selasa, 18 September 2018,di halaman

1. Kesulitan apa yang anda hadapi dalam membaca al-Quran?

Tajwidnya terutama panjang pendeknya, pengucapan makharijul huruf.

2. Faktor-faktor apa yang penyebab anda kesulitan dalam membaca al-Quran?

Penyebab kesulitan membaca al-Quran yaitu jarang membaca al-Quran,

kurang menyimak atau memperhatikan bacaan dari guru.

3. Apa strategi yang diterapkan oleh guru dalam menghadapi kesulitan siswa

membaca al Quran, , baik dari segi makharijul huruf, tajwid dan kelancaran

bacaan?

Menggunakan metode iqra, di suruh menghafal ayat dan disuruh maju satu

persatu,serta menggunakan metode melagu untuk melafalkan huruf-huruf

hijaiyah.

4. Media apa yang digunakan guru dalam mengajarkan baca tulis al-Quran?

al-Quran dan Iqro.

5. Bagaimana sikap guru dalam mengatasi murid yang sulit membaca al-Quran?

Selalu di pantau khusus oleh guru, dikasih hafalan, disuruh banyak belajar

dirumah

6. Bagaimana hasil/ dampak strategi yang diterapkan oleh guru?



Dampak dari strategi yang digunakan guru sangat berpengaruh baik pada

siswa, karena guru selalu membimbing dan melatih siswa yang kesulitan

membaca al-Quran.

7. Apakah anda mudah memahami makhrijul huruf, tajwid, serta kelancaran

bacaan  dengan metode yang diterapkan oleh guru?

Saya mudah memahami, karena guru banyak menggunakan metode yang

menarik.



TRANSKIP WAWANCARA

PENELITIAN DI MTS NEGERI 1 KONAWE SELATAN

Jabatan : Siswa Kelas VII

Nama : Ahmad Fauzi

Waktu dan Tempat : Selasa, 18 September 2018, dihalaman.

1. Kesulitan apa yang anda hadapi dalam membaca al-Quran?

pengucapan makharijul huruf.

2. Faktor-faktor apa yang penyebab anda kesulitan dalam membaca al-Quran?

Penyebab kesulitan membaca al-Quran yaitu jarang membaca al-Quran.

3. Apa strategi yang diterapkan oleh guru dalam menghadapi kesulitan siswa

membaca al- Quran, baik dari segi pengucapan huruf-huruf hijaiyah, tajwid

maupun kelancaran bacaan?

Strateginya yaitu dengan diadakanya tadarus setiap pagi sebelum memulai

pelajaran. Serta siswa disuruh maju satu persatu untuk menghafal ayat al-

Quran

4. Media apa yang digunakan guru dalam mengajarkan baca tulis al-Quran?

al-Quran dan Iqro.

5. Bagaimana sikap guru dalam mengatasi murid yang sulit membaca al-Quran?

Selalu di pantau dan dibina khusus oleh guru, dikasih hafalan, disuruh banyak

belajar dirumah

6. Bagaimana hasil/ dampak strategi yang diterapkan oleh guru?



Dampak dari strategi yang digunakan guru sangat berpengaruh baik pada

siswa, karena guru selalu membimbing dan melatih siswa yang kesulitan

membaca al-Quran.

7. Apakah anda mudah memahami makhrijul huruf, tajwid, serta kelancaran

bacaan  dengan metode yang diterapkan oleh guru?

Dengan pembinaan guru yang rutin, saya jadi cepat memahami dan

menerapkan pengucapan makharijul huruf



TRANSKIP WAWANCARA

PENELITIAN DI MTS NEGERI 1 KONAWE SELATAN

Jabatan : Siswa Kelas VIII

Nama : Trisa Sagita

Waktu dan Tempat : Selasa, 16 Juli 2018, di ruangan

1. Kesulitan apa yang anda hadapi dalam membaca al-Quran?

Tajwidnya terutama panjang pendeknya, pengucapan makharijul huruf.

2. Faktor-faktor apa penyebab anda kesulitan dalam membaca al-Quran?

Penyebab kesulitan membaca al-Quran yaitu jarang membaca al-Quran,

kurang menyimak atau memperhatikan bacaan dari guru.

3. Apa strategi yang diterapkan oleh guru dalam menghadapi kesulitan siswa

membaca al-Quran, baik dari segi makharijul huruf, tajwid dan kelancaran

bacaan?

Diadakanya kegiatan tambahan yaitu BTQ.

Di suruh menghafal ayat dan disuruh maju satu persatu

4. Media apa yang digunakan guru dalam mengajarkan baca tulis al-Quran?

al-Quran dan Iqro.

5. Bagaimana sikap guru dalam mengatasi murid yang sulit membaca al-Quran?

Selalu di pantau khusus oleh guru, dikasih hafalan, serta dalam pembelajaran

BTQ menerapkan metode yang menarik.

6. Bagaimana hasil/ dampak strategi yang diterapkan oleh guru?

Dampak dari strategi yang digunakan guru sangat berpengaruh baik pada

siswa,



7. Apakah anda mudah memahami makhrijul huruf, tajwid, serta kelancaran

bacaan  dengan metode yang diterapkan oleh guru?

Saya mudah memahami.



Lampiran  4

TRANSKIP WAWANCARA

PENELITIAN DI MTS NEGERI 1 KONAWE SELATAN

Jabatan : Orang Tua

Nama : Ibu Adzkia

Waktu dan Tempat :Selasa, 23 juli 2018, pukul 09.30 di ruangan

1. Apa kesulitan yang dihadapi oleh siswa dalam membaca al-Quran?

Kesulitannya itu belum lancar baca al-Quran.

2. Apa faktor yang mempengaruhi kemampuan siswa dalam membaca al-

Quran?

Faktornya jarang  membaca al-Quran dan kalau disuruh ke TPQ alasannya

malas, mereka merasa minder dan malu karena meganggap TPQ hanya

untuk anak-anak saja.

3. Bagaimana usaha orang tua dalam mengatasi kesulitan membaca al-

Quran?

Dengan selalu menyuruh anak untuk pergi ke TPQ dan mengaji di rumah.



TRANSKIP WAWANCARA

PENELITIAN DI MTS NEGERI 1 KONAWE SELATAN

Jabatan : Orang Tua

Nama : Ibu Aini

Waktu dan Tempat : Selasa, 23 juli 2018.

1. Apa kesulitan yang dihadapi oleh siswa dalam membaca al-Quran?

Kesulitannya itu belum lancar baca al-Quran, masih mengaji di iqro.

2. Apa faktor yang mempengaruhi kemampuan siswa dalam membaca al-

Quran?

Faktornya malas untuk mengikuti TPQ, dan kalau disuruh pergi ke TPQ

katanya malu sudah besar kenapa disuruh pergi ke TPQ.

3. Bagaimana usaha orang tua dalam mengatasi kesulitan membaca al-

Quran?

Dengan selalu menyuruh anak untuk mengikuti ke TPQ.



Lampiran  5

TRANSKIP WAWANCARA

PENELITIAN DI MTS NEGERI 1 KONAWE SELATAN

Jabatan : Guru TPQ

Nama : Ida Ummul Husna

Waktu dan Tempat :Selasa, 23 juli 2018, pukul 09.30 di ruangan

1. Apa kesulitan yang dihadapi oleh siswa dalam membaca al-Quran?

Kesulitannya yaitu pengucapan makharijul huruf yaitu ada beberapa huruf

yang sulit untuk dibedakan, ada juga yang belum hafal huruf hijaiyah dan

dari segi tajwidnya yang masih kurang.

2. Apa faktor yang mempengaruhi kemampuan siswa dalam membaca al-

Quran?

Faktornya yaitu kurangnya kesadaran dari siswa tersebut untuk mengikuti

TPQ sehingga siswa tersebut malas untuk mengikuti TPQ apalagi mereka

sudah menginjak di bangku MTs, mereka merasa minder dan malu untuk

mengikuti TPQ lagi, mereka mengganggap bahwa pembelajaran di TPQ

itu hanya untuk anak-anak saja. Serta kurangnya perhatian dari orang

tuanya

3. Bagaimana usaha guru TPQ dalam mengatasi kesulitan siswa membaca al-

Quran?



Dengan cara melakukan pembelajaran membaca Al-Quran dengan metode

yang bervariasi sehingga siswa tersebut tidak jenuh dan bosan. Salah

satunya dengan menggunakan metode melagu.



Lampiran  6

DOKUMENTASI

1. Wawancara dengan guru Al-Quran Hadits

2. Wawancara dengan guru Aqidah-Akhlak

3. Wawancara Dengan Guru SKI



4. Wawancara Dengan Guru Al-Quran Hadits

5. Wawancara Dengan Guru Fiqhi



6. Dokumentasi Pembelajaran TPQ

7. Dokumentasi dengan siswa-siswi MTs Negeri 1 Konawe Selatan.










