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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pembelajaran dalam mengatasi kesulitan membaca Al-Qur’an

pada peserta didik di SMA Muhammadiyah 2 Wakatobi ialah dengan melalui

tiga tahap yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan penyajian dan kegiatan

penutup:

a. Keiatan pendahuluan yang dilakukan GPAI dalam pembelajaran ialah

membentuk karakter siswa yang dekat dengan Al-Qur’an dengan

membaca surat An-Nas sambil melakukan apersepsi pembelajaran.

b. Kegiatan penyajian yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan membaca

Al-Qur’an siswa di SMA Muhammadiyah 2 Wakatobi.

c. Kegiatan penutup dilakukan sebagai ajang evaluasi sebelum menutup

pembelajaran.

Kegiatan GPAI dalam pembelajaran ialah pertama menuliskan ayat yang

ada pada materi pelajaran dari LKS maupun dari buku penunjang PAI ke

papan tulis, kedua menerangkkan tentang hukum bacaannya seperti bacaan

idhar, idhgom, ikfa’ dan juga menerangkan cara membacanya, Ketiga

memberikan makna perkata dari ayat-ayat yang terdapat pada buku penunjang

dan menyuruh para siswa untuk menulis, keempat  membacakan ayat-ayat

tersebut serta menyuruh anak-anak untuk membacanya setelah itu sebagian
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anak disuruh maju kedepan untuk membaca ayat dari buku penujang, kelima

melakukan totor teman sebaya dalam membaca Al-Qur’an keenam

menerangkan isi dari buku penunjang, ketujuh mengadakan prifat membaca

Al-Qur’an diluar jam pelajaran.

2. Strategi guru PAI dalam perencanaan pembelajaran untuk mengatasi kesulitan

membaca Al-Qur’an pada siswa di SMA Muhammadiyah 2 Wakatobi ialah

dengan mengadakan tes membaca Al-Qur’an kepada setiap siswa. Setiap

semester guru di SMA Muhammadiyah 2 Wakatobiguru-guru menyusun

perangkat pembelajaran menurut mapelnya. Selanjutnya guru PAI di SMA

Muhammadiyah 2 Wakatobi juga melakukan langkah perencanan

pembelajaran didalam kelas untuk mengatasi siswa-siswa yang mengalami

kesulitan dalam membaca Al-Qur’an sebagai berikut: (1) mengidentifikasi

kemampuan siswa.  (2) Menambahkan kegiatan prifat di luar jam pelajaran

bagi siswa-siswa yang masih sulit dalam membaca Al-Qur’an. Menambahkan

kegiatan prifat di luar jam pelajaran bagi siswa-siswa yang masih sulit dalam

membaca Al-Qur’an.

B. Saran

Untuk lebih meningkatkan strategi GPAI dalam mengatasi kesulitan membaca

Al-Qur’an pada peserta didik, maka dalam hal ini diberikan saran-saran kepada

seluruh komponen di sekolah tersebut yaitu:
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a. Bagi Kepala Sekolah

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan agar nantinya kepala sekolah lebih

bijak kepada para guru-guru untuk bisa lebih mempunyai strategi yang baik

dalam proses pembelajarannya. Misalnya dengan memberikan fasilitas yang

dibutuhkan guru serta mengadakan pelatihan-pelatihan ataupun musyawarah

dengan guru yang lain untuk saling bertukar pendapat mengenai masalah

dalam mengatasi kesulitan  membaca Al-Qur’an pada peserta didik.

b. Bagi Guru PAI

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan agar dapat lebih meningkatkan

pengetahuan, kemampuan dan keterampilannya terutama yang berkaitan

dengan masalah strategi dalam mengatasi kesulitan membaca Al Qur’an

peserta didik, sehingga menjadi guru yang profesional dalam menjalankan

tugasnya sebagai seorang pendidik.

c. Bagi siswa

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan agar peserta didik tidak

mempunyai persepsi atau anggapan bahwa belajar membaca Al Qur’an itu

sangat sulit. Serta diharapkan mempunyai motivasi belajar yang tinggi

terhadap mata pelajaran membaca AQur’an dan memiliki keinginan untuk

belajar membaca Al-Qur’an sehingga dapat membaca Al-Qur’an dengan baik

dan benar.

d. Bagi peneliti berikutnya
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi bagi peneliti

agar dalam meningkatkan rancangan penelitian yang relevan dengan

perkembangan ilmu pengetahuan, selain itu agar peneliti yang akan datang

dapat menjadikan penelitian ini sebagai wawasan untuk meneliti hal lain yang

masih ada kaitannya dengan strategi guru PAI dalam mengatasi kesulitan

membaca Al-Qur’an pada siswa.







Kisi-Kisi Lembar Observasi
Strategi Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Mengatasi
Kesulitan Baca Al-Qur’an Siswa Di SMA Muhammadiyah

Kaledupa Kabupaten Wakatobi

Variabel Sub Variabel Indikator

Starategi guru

pendidikan agama

islam  mengatsi

kesulitan baca al-

qur’an siswa

Guru pendidikan

agam islam

mengatasi

kesulitan baca al-

qur’an siswa

a. Strategi pembelajaran

b. Metode pembelajara

c. Bacaan  al-qur’an



PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana strategi guru PAI dalam mengatasi kesulitan baca al-qur’an siswa

Strategi yang sering saya lakukan ketika melaksanakan proses belajar

mengajar di sekolah, saya selalu memulai pembelajaran dengan bersama-sama

membaca ayat suci al-qur’an, kemudian siswa yang belum terlalu paham baca

al-qur’an saya himbau untuk duduk bersama temannya yang sudah dianggap

mampu untuk membaca al-qur’an dengan baik.

2. Bagaimana strategi guru PAI dalam mengatasi kesulitan baca al-qur’an siswa.

Kami sebagai guru disekolah ini mempunyai beberapa strategi dalam

mengatasi kesulitan belajar siswa, yang pertama sebelum proses belajar

mengajar berlangsung saya selalu menyuruh salah satu siswa untuk maju

kedepan lalu membacakan salah satu ayat yang ada dalam al-qur’an kemudian

teman-temannya mengikuti mereka. yang kedua, kami selalu melakukan

privat untuk menambah jam pelajaran PAI dengan tujuan untuk menambah

pengetahuan siswa dalam membaca al-qur’an.

3. Apakah strategi yang digunakan oleh guru PAI sudah baik.

Kalau menurut saya strategi yang digunkan oleh guru PAI sudah cukup baik,

karena kalau saya perhatikan mereka dalam mengajar selalu membuat para

siswa tertarik untuk mengikuti mata pelajaran PAI. Karena strategi yang

digunkan oleh guru PAI tidak membuat mereka suntuk dalam pembelajaran,

adapun startegi yang sering mereka gunakan adalah, mengelompokan siswa

yang belum terlalu lancer membaca al-qur’an dengan siswa yang sudah bisa



membaca al-qur’an dengan baik, kemudian mereka selalu menambah jam

pelajaran dengan tujuan untuk membuat siswa bisa membaca al-qur’an

dengan baik.

4. Apakah strategi yang di gunakan bisa mengatasi kesulitan belajar siswa.

Straegi yang mereka gunakan saya rasa sudah cukup baik untuk membuat

siswa lebih mudah belajar membaca al-qur’an, karena dengan duduk secara

berkelompok maka akan membuat siswa mudah bertanya apa bila ada bacaan

yang dia tidak tahu penyebutanya kepada teman yang sudah mahir dalam

membaca al-qur’an.

5. Apa saja yang menjadi kelemahan siswa dalam membaca a-qur’an.

Yang menjadi kelamahan siswa dalam membaca al-qur’an adalah salah

satunya faktor tempat tinggal mereka, karena ketika mereka sudah kembali

kerumah tidak ada lagi keperdulian untuk membaca al-qur’an dan faktor

lainnya adalah Ketika saya mengejar mata pelajaran pendidikan agama Islam

ada beberapa hal yang saya rasa tidak terlalu merka pahami dalam pembacaan

Al-Qur’an, yang pertama masalah penyebutan huruf terkadang mereka masih

sulit membedakan huruf-huruf yang hampir sama penyebutannya dan juga

hukum bacaannya masih banyak dari siswa yang belum mengetahui hukum

bacaan dalam al-qur’an, seperti yang seharusnya dibaca panjang mereka tidak

membacanya panjang sesuai dengan hukum bacaannya begitupun sebaliknya

yang harus di baca pendek mereka panjangkan, saya rasa itu kekeliruan yang

sangat menonjol dari para siswa ketika membaca al-qur’an.



6. Meteode apa yang di gunakan dalam proses belajar megajar

Dalam mengajar saya lebih mengutamakan metode diskusi, saya menggunkan

metode ini karena siswa saya selalu suruh untuk membentuk kelompok,

tujuan dibentuknya kelompok ini agar siswa lebih mudah mempertayakan hal-

hal yang belum meraka ketahui, dan juga membuat siswa tidak jenuh dalam

pembelajaran karena mereka hanya mendengarkan penjelasan materi yang

saya sampaikan, terkadang juga ada siswa yang belum paham dengan

penjelasan tetapi mereka malu untuk bertanya sehingga saya selalu

menggunkan metode diskusi untuk membuat siswa aktif dalam ruagan.

7. Apa yang menyebabkan siswa tidak bisa membaca Al-Qur’an.

Yang memyebabkan siswa tidak bisa membaca al-qur’an karena kurangnya

minat belajar mereka baik di sekolah maupun dirumah, dan yang membuat

sebagian siswa juga tidak bisa membaca karena mereka selalu bolos ketika

masuk mata pelajaran PAI,

8. Bagaimana pembinaan kepada siswa yang belum bisa membaca Al-Qur’an.

Siswa yang belum bisa membaca kami guru PAI memiliki inisiatif untuk

melakukan pembinaan tambahan memlalui prifat, serta ketika proses belajar

mengajar berlangsung kami sering membuat kelompok yang kami sudah

anggap bagus cara bacanya kemudian dikelompokkan dengan siswa yang

belum terlalu bisa membaca al-qur’an, ini kami lakukan supaya bukan hanya

di jam pelajaran PAI dilakukan tetapi bisa juga dilakukan  diluar jam mata

pelajaran PAI bahkan ketika sudah pulang dari sekolah.



TRANSKIP WAWANCARA

Nama : NURJANA S. Pd. I GURU PAI
Tempat : SMA Muhammadiyah 2 Wakatobi
Waktu :28 Juni 2018

No. Nama

Narasumber

Pertanyaan Tanggapan

1 Bagaimana strategi guru PAI

dalam mengatasi kesulitan baca

Al-Qur’an siswa

Strategi yang sering saya lakukan

ketika melaksanakan proses

belajar mengajar di sekolah, saya

selalu memulai pembelajaran

dengan bersama-sama membaca

ayat suci al-qur’an, kemudian

siswa yang belum terlalu paham

baca al-qur’an saya himbau untuk

duduk bersama temannya yang

sudah dianggap mampu untuk

membaca al-qur’an dengan baik.

2 Apakah strategi yang di gunakan

bisa mengatsi kesulitan belajar

siswa

Kalau menurut saya strategi yang

digunkan oleh guru PAI sudah

cukup baik, karena kalau saya

perhatikan mereka dalam mengajar

selalu membuat para siswa tertarik

untuk mengikuti mata pelajaran

PAI. Karena strategi yang

digunkan oleh guru PAI tidak

membuat mereka suntuk dalam

pembelajaran, adapun startegi



yang sering mereka gunakan

adalah, mengelompokan siswa

yang belum terlalu lancer

membaca al-qur’an dengan siswa

yang sudah bisa membaca al-

qur’an dengan baik, kemudian

mereka selalu menambah jam

pelajaran dengan tujuan untuk

membuat siswa bisa membaca al-

qur’an dengan baik.

3 Apa saja yang menjadi kelemahan

siswa dalam membaca a-qur’an

Yang menjadi kelamahan siswa

dalam membaca al-qur’an adalah

salah satunya faktor tempat tinggal

mereka, karena ketika mereka

sudah kembali kerumah tidak ada

lagi keperdulian untuk membaca

al-qur’an dan faktor lainnya adalah

Ketika saya mengejar mata

pelajaran pendidikan agama Islam

ada beberapa hal yang saya rasa

tidak terlalu merka pahami dalam

pembacaan Al-Qur’an, yang

pertama masalah penyebutan huruf



terkadang mereka masih sulit

membedakan huruf-huruf yang

hampir sama penyebutannya dan

juga hukum bacaannya masih

banyak dari siswa yang belum

mengetahui hukum bacaan dalam

al-qur’an, seperti yang seharusnya

dibaca panjang mereka tidak

membacanya panjang sesuai

dengan hukum bacaannya

begitupun sebaliknya yang harus

dibaca pendek mereka panjangkan,

saya rasa itu kekeliruan yang

sangat menonjol dari para siswa

ketika membaca al-qur’an.

4 Meteode apa yang digunakan

dalam proses belajar megajar

Dalam mengajar saya lebih

mengutamakan metode diskusi,

saya menggunkan metode ini

karena siswa saya selalu suruh

untuk membentuk kelompok,

tujuan dibentuknya kelompok ini

agar siswa lebih mudah

mempertayakan hal-hal yang



belum meraka ketahui, dan juga

membuat siswa tidak jenuh dalam

pembelajaran karena mereka

hanya mendengarkan penjelasan

materi yang saya sampaikan,

terkadang juga ada siswa yang

belum paham dengan penjelasan

tetapi mereka malu untuk bertanya

sehingga saya selalu menggunkan

metode diskusi untuk membuat

siswa aktif dalam ruagan.

5 Apa yang menyebabkan siswa

tidak bisa membaca Al-Qur’an

Yang memyebabkan siswa tidak

bisa membaca al-qur’an karena

kurangnya minat belajar mereka

baik di sekolah maupun dirumah,

dan yang membuat sebagian siswa

juga tidak bisa membaca karena

mereka selalu bolos ketika masuk

mata pelajaran PAI,

6 Bagaimana pembinaan kepada

siswa yang belum bisa membaca

Al-Qur’an

Siswa yang belum bisa membaca

kami guru PAI memiliki inisiatif

untuk melakukan pembinaan



tambahan memlalui prifat, serta

ketika proses belajar mengajar

berlangsung kami sering membuat

kelompok yang kami sudah

anggap bagus cara bacanya

kemudian dikelompokkan dengan

siswa yang belum terlalu bisa

membaca al-qur’an, ini kami

lakukan supaya bukan hanya di

jam pelajaran PAI dilakukan tetapi

bisa juga dilakukan  diluar jam

mata pelajaran PAI bahkan ketika

sudah pulang dari sekolah.

7 Setelah melaukan pembinaan

apakah ada peruhan terkait

bacaan al-qur’an siswanya.

Ya, ada perubahan meskipun

hanya sekedar mengenal

penyebutan huruf, ataupun

mengenal panjang pendeknya.



TRANSKIP WAWANCARA

Nama : KARDIN S. Pd.  GURU PAI
Tempat : SMA Muhammadiyah 2 Wakatobi
Waktu :01 Juli 2018

No Nama
Narasumber

Pertanyaan Tanggapan

1 apakah ada pembinaan kusus

untuk siswa yang belum bisa

membaca al-qur’an

Ya ada, kami selalu mengadakan

prifat untuk pembinaan secara

kusus kepada siswa yang belum

bisa membaca al-qur’an dengan

baik.

2 Selain guru PAI apakah ada juga

guru lain, yang membantu untuk

membina siswa yang belum tau

membaca al-qur’an

tidak ada, hanya kami saja sebagai

guru pai yang memiliki inisiatif

sendiri untuk pembinaan kepada

siswa yang belum bisa membaca

al-qur’an

3 Apakah ada seleksi membaca al-

qur’an untuk siswa yang baru

masuk sekolah.

Tidak ada ketika ada penerimaan

siswa baru masuk lansung saja

diterima karena inikan sekolah

umum jadi tidak terlalu

menekankan untuk pembacaan al-

qur’annya. Hanya kami saja yang

mempunyai inisiatif untuk

membina siswa yang belum bisa



membaca al-qur’an.

3 Apa saja yang menjadi hambatan

bapak sebagai guru PAI dalam

mengatsi anak yang belum bisa

membaca al-qur’an.

Yang menjadi hambatan dalam

pembinaan siswa yang belum bisa

membaca al-qur’an adalah karena

siswa terkadang juga tidak mau

ikut pembinaan yang telah kami

lakukan.

5 Apa saja faktor pendukung dalam

membina siswa yang belum bisa

membaca al-qur’an atau yang

belum bisa membaca al-qur’an.

Yang menjadi faktor pendukung

adalah dibangunnya kerja sama

yang baik antara guru PAI serta

dukungan dari pihak sekolah untuk

melakukan pembinaan kepada

siswa yang belum bisa membaca

al-qur’an



TRANSKIP WAWANCARA

Nama : SYAIFUDDIN SAE, SE (kepala sekolah)
Tempat : SMA Muhammadiyah 2 Wakatobi
Waktu :03 Juli 2018

No Nama
Narasumber

Pertanyaan Tanggapan

1 Bagaimana pembinaan guru PAI

dalam menangani siswa yang

belum bisa membaca Al-Qur’an

Adapun peran guru PAI dalam

mengatasi siswa yang belum

lancar membaca Al-Qur’an

atapun yang belum bisa

membaca Al-Qur’an. Mereka

selalu mengadakan

pembinaan, dan juga ketika

awal pembelajaran mereka

selalu mengawalinya dengan

bersama-sama membaca salah

satu ayat yang ada dalam Al-

Qur’an. Terkadang mereka

melakukan prifat untuk siswa

yang belum dianggap mampu

dalam membaca Al-Qur’an

2 Apakah pembinaan guru PAI

sudah maksimal menurut bapak

selaku KS

Menurut saya apa yang

mereka lakukan sudah cukup

baik, karena yang saya lihat



mereka sudah menjalankan

tugasnya sebagai guru

pendidikan agama Islam

3 Apakah ada partisipasi dari

pihak sekolah dalam pembinaan

siswa yang belum bisa membaca

Al-Qur’an

Iya ada, dalam setiap

pembinaan kami selalu

memberikan dukungan kepada

guru PAI dalam mengajarkan

siswa dalam pembinaan yang

siswa yang belum lancar

membaca Al-Qur’an, kami

dari pihak sekolah selalu

menyediakan iqro sebagai

bahan ajar para guru PAI.

4 Apakah guru-guru yang lain

sering ikut dalam pembinaan

kepada siswa yang belum bisa

membaca Al-Qur’an

Kalau yang saya lihat guru

yang lain jarang berpartisipasi

dalam pembinaan siswa yang

belum bisa membaca Al-

Qur’an, tetapi mereka tetap

mendukung atas usaha yang

telah dilakukan oleh guru

PAI.

5 Apakah guru PAI sering

melakukan prifat kepada siswa

Ya meraka sering mengadang

prifat untuk siswa yang belum



yang belum bisa membaca Al-

Qur’an.

bisa membaca al-qur’an.
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