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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Guru Agama

1. Pengertian Guru Agama dan Pendidikan Agama Islam

Sebelum lebih jauh membahas guru agama, perlu kiranya penulis bahas

satu persatu kata, mulai dari pengertian guru sampai kepada pembahasan

pendidikan agama Islam. Perlu diketahui juga agama yang dimaksud dalam

penulisan ini adalah agama Islam, sehingga penulis terfokus pada pembahasan

tersebut. Dalam dunia akademik guru yang mengajar mata pelajaran agama

dikenal dengan guru Pendidikan Agama Islam (PAI).

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, Guru diartikan sebagai orang yang
pekerjaannya (mata pencariannya, profesinya) mengajar.8 Guru dalam pengertian
sederhana adalah orang yang fasilitas alih ilmu pengetahuan dari sumber belajar
ke peserta didik. Sementara masyarakat memandang guru sebagai orang yang
melaksanakan pendidikan di sekolah, masjid, mushola, atau tempat-tempat lain.9

Guru biasa disebut juga sebagai pendidik. Dalam perspektif Islam

pendidik ialah siapa saja yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak

didik. Orang yang paling bertanggung jawab atas hal tersebut adalah orang tua

anak didik. Namun, seiring dengan perkembangan pengetahuan, keterampilan,

serta kebutuhan hidup yang sudah sedemikian luas, orang tua tidak sanggup lagi

menanggung beban tanggung jawab itu sendiri dengan pertimbangan tingkat

keefektifan dan keefisienan. Maka dari itu ia butuh mitra yang dapat membantu

dan dapat bekerja sama dalam memikul tanggung jawab yang tidak ringan, yakni

8 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Cet, Ke-4, (Jakarta:
Balai Pustaka, 2007), h. 377  .

9 Jamal Ma’aruf Asmani, Tips menjadi Guru Inspiratif, Kreatif, dan Inovatif, Cet. Ke-2,
(Jogjakarta : Balai Diva Press, 2009), h. 20.



suatu lembaga pendidikan yang disebut sekolah. Di sinilah sekolah memainkan

perannya sebagai lembaga yang dipercaya orang tua untuk menggantikan atau

meringankan tugasnya sebagai pendidik. Salah satu komponen yang terpenting di

sekolah dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses pembelajaran di

sekolah adalah guru. Sehingga, guru yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah

pendidik yang memberikan pelajaran kepada murid yang biasanya memegang

mata pelajaran di sekolah.10

“Menurut Oemar Hamalik sebagaimana yang dikutip oleh Martinis
Yamin, guru profesional harus memiliki persyaratan, diantaranya yaitu memiliki
bakat sebagai guru, memiliki keahlian sebagai guru, memiliki keahlian yang baik
dan terintegrasi, memiliki mental yang sehat, berbadan sehat, memiliki
pengalaman dan pengetahuan yang luas, guru adalah manusia berjiwa pancasila,
guru adalah seorang warga negara yang baik”.11

Selanjutnya, penulis akan uraikan pembahasan mengenai pendidikan

agama Islam. Kata pendidikan didalam Kamus Besar Bahsa Indonesia diartikan

sebagai proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang

dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.

Sedangkan agama didalam kamus Besar bahasa Indonesia diartikan

sebagai ajaran, system yang mengatur tata keimanan (percayaan) dan peribadatan

kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan

pergaulan manusia serta lingkungannya.12

10 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam, Cet. Ke-2 (Bandung: Remaja
Rosdakarya 2005)), h, 74-75

11Martinis Yamis, Sertifikasi Profesi keguruan di Indonesia (Jakarta: GP Press. T.t), h.
24

12 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Cet , ke-4,
(Jakarta: balai pustaka 2007), h. 12



Memang tidak mudah untuk mengidentifikasikan kata agama, apalagi di

dunia ini kita menemukan kenyataan bahwa agama amat beragam. Padangan

seseorang terhadap agama, ditentukan oleh pemahamannya terhadap ajaran

Agama itu.13 Berapa ahli didalamnya mencoba mengidentifikasinya, Menurut

Freezer,  agama adalah menyembah atau menghormati kekuatan yang lebih agung

dari manusia yang dianggap mengantur dan menguasai jalannya alam semesta dan

jalannya peri kehinduan manusia.14

“Lain halnya dengan M. A. Tihami sebagaimana yang dikutip oleh H.
TB. Aat. Syafaat yang mengidentifikasikan agama ke dalam beberapa
pengertian di antaranya yaitu:
a. Al-Din (agama) menurut bahasa artinya keta’atan, ibadah,

pembelasan, dan perhitungan.
b. Menurut istilah syara’ agama ialah keseluruhan jalan hidup yang

ditetapkan Allah swt melalui lisan Nabi-Nya dalam bentuk ketentuan-
ketentuan (hukum)

c. Ketetapan Tuhan yang menyeru kepada makhluk yang berakal untuk
menerima segala sesuatu yang dibawah oleh rasul.

d. Sesuatu yang Menuntut makhluk berakal untuk menerima segala yang
dibawah oleh Rosulullah saw.15

Dari beberapa pengertian diatas dapat diketahui bahwa agama ialah

sesuatu yang diperuntukan kepada makhluk yang berakal yang meliputi perintah,

anjuran, larangan, dan petunjuk untuk menjalani kehidupan di dunia ini.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Islam ialah agama yang

diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw berpedoman pada kitab suci Al-Qur’an yang

13M. Quraish Shahib, Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i atas Berbagai Persoalan
Umat... h. 15

14 TB. Aat Syafaat, S.Sos, M.Si., dkk., Peranan Pendidikan Agama Islam dalam
Mencegah Kenakalan Remaja, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 12

15 TB. Aat Syafaat, S.Sos, M.Si., dkk., Peranan Pendidikan Agama Islam dalam
Mencegah Kenakalan Remaja, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 12-13



diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah swt.16 Sementara kata Islam itu sendiri

berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi memiliki pengertian keselamatan,

perdamaian, dan penyerahan diri kepada Tuhan.17 Dari pengertian tersebut,

setidaknya dapat dipahami bahwa Islam merupakan agama yang memberikan

petunjuk keselamatan, yang senantiasa mengajarkan kedamaian diseluruh alam,

dan mengajarkan pemeluknya untuk menyerahkan diri seoenuhnya kepada

pemilik Islam itu sendiri.

Mengenai pendidikan agama Islam, banyak para ahli yang

mendefinisikannya. Menurut Zakiyah Daradjat sebagaimana yang dikutip oleh

Abdul Majid dan Dian Andayani, pendidikan agama Islam adalah suatu usaha

untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami

ajaran Islam secara menyeluruh, lalu menghayati tujuan, yang pada akhirnya

dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagaimana pandangan hidup18

Lain halnya menurut Tayar Yusuf (masih dalam kutipan yang sama),
Menurutnya pendidikan agama Islam ialah usaha Sadar generasi tua untuk
mengalihkan pengalaman, pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan kepada
generasi muda agar kelak menjadi manusia bertakwa kepada Allah swt. Menurut
Ahmad Tafsir, pendidikan agama Islam ialah bimbingan yang diberikan seseorang
kepada seseorang agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran
Islam.19

Mata pelajaran pendidikan agama Islam secara keseluruhan meliputi Al-

Qur’an dan Al-Hadits, keimanan, akhlak, fiqh ibadah, dan sejarah, sekaligus

16 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia cet , ke-4,
(Jakarta: balai pustaka 2007), h. 444

17 Ali, Hamzah, Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi . cet, Ke-1 (Bandung:
Alfabeta, 2014), h. 3

18 Abdul Majid, dan Dian Andayani, pendidikan Agama Islam Berbasis Kompotensi,
cet. Ke-3 (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2006), h. 130

19 Abdul Majid, dan Dian Andayani, pendidikan Agama Islam Berbasis Kompotensi,
cet. Ke-3 (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2006) h,130



menggambarkan bahwa ruang lingkup pendidikan agama Islam mencakup

perwujudan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan hubungan manusia

dengan Allah swt, diri sendiri, semasa manusia, makhluk lainnya mampu

lingkungannya.20

Dari beberapa pengertian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa

pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan

peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani ajaran

agama Islam dibarengi dengan tuntunan untuk menghormati penganut agama lain

dalam hubunganya dengan kerukunan antar umat beragama hingga terwujud

kesatuan dan persatuan bangsa.

2. Kedudukan, Peran, dan Tugas Guru Agama

a. Kedudukan Guru Agama

Salah satu hal yang amat menarik pada ajaran Islam adalah penghargaan

Islam yang sangat tinggi terhadap guru. Kedudukan orang ‘alim dalam Islam

dihargai tinggi bila orang itu mengamalkan ilmunya. Mengamalkan ilmu dengan

cara mengajarkan ilmu kepada orang lain adalah suatu mengamalkan yang paling

dihargai oleh Islam.21 Maka tidak berlebihan jika dikatakan menjadi guru

merupakan tugas yang sangat mulia, terlebih guru agama Islam yang secara jelas

menyampaikan pesan-pesan Al-Qur’an meliputi kaidah, akhlak, dan ibadah yang

memang dahulu tugas tersebut diemban oleh Rasulullah SAW. Dengan demikian

20 Abdul Majid, dan Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompotesis
(Bandung: PT. Remaja Roskarya, 2006) h. 131

21 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam ( Bandung: Remaja
Rosdakarya 2005), h. 76



guru merupakan mitra Rosulullah saw., yang meneruskan perjuangannya

menyampaikan kebenaran baik yang tersurat maupun tersirat didalam Al-Qur’an.

Tingginya kedudukan guru, terlebih guru agama Islam, merupakan

realisasi ajaran 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. Tingginya

kedudukan guru dalam Islam masih dapat disaksikan secara nyata pada zaman

sekarang.

Menurut Muhammad Muntahibun Nafis, guru adalah bapak ruhani
(Spritual father) bagi peserta didik, yang memberikan ilmu, pembinaan akhlak
mulia, dan meluruskan perilaku yang buruk. Oleh karena itu, guru memiliki
kedudukan yang tinggi dalam Islam sebagaimana dinyatakan dalam beberapa teks,
diantaranya disebutkan: “Tinta seorang ilmuan (yang menjadi guru) lebih
berharga ketimbang darah para syuhada”. 22

Guru adalah Actor penting kemajuan peradaban bangsa ini yang tidak

cukup hanya sekedar transfer of knowledge (memindah ilmu pengetahuan ) dari

sisi luarnya saja, tetapi juga transfer of  value (memindah nilai) dari sisi

dalamnya. Perpaduan dalam dan luar inilah yang akan mengokohkan bangunan

pengetahuan, moral, dan kepribadian murid dalam menyonsong masa depannya.

Kalau sekadar memindai ilmu pengetahuan, masa depan murid akan terancam.

Sebab, moralitas dan integritas mereka rapuh, mudah terombang-ambing badai

topan modernisasi yang menghalalkan segala cara demi memuaskan nafsu

hedonisme.

22Muhammad Muntahibun Nafis, Ilmu Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Teras, 2011), h.
88



Namun, jika hanya memundah nilai tanpa mentrasfer keilmuan yang

memadai, mereka terancam pada gelombang salju dan tembok tebal kemiskinan,

pengangguran, dan keterbelakangan. Keduanya penting dan harus berjalan seiring,

tidak boleh ada yang dimarginalkan dari yang lain.23

Selain itu, kedudukan guru ditengah masyarakat pun dijadikan sebagai

teladan dan rujukan masyarakat sekitar. Di sinilah nilai strategi seorang guru

untuk selalu berpijak pada jalan yang benar, tidak menyimpang, sesuai dengan

ajaran agama yang suci, adat istiadat yang baik, dan aturan pemerintah.24

Sedemikian mulianya kedudukan guru dihadapan Allah SWT., dan

dimata masyarakat, maka sudah seharusnya seseorang yang mengambil jalan

hidup sebagai guru menjaga citra baik tersebut dengan tidak menodai kemuliaan

profesi g uru dengan sikap dan perbuatannya yang dapat mengundang kebencian

Allah SWT dan masyarakat.

b. Peran Guru Agama Islam dan Tugas Guru Agama Islam

Peran dan tugas adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Untuk

membuktikan peran, seseorang harus melakukan tugas-tugas yang diembannya.

Begitu pun seorang guru, untuk menunjukkan eksistensinya sebagai pendidik,

maka dia harus melaksanakan tugas-tugasnya sebagai guru.

Menurut M. Uzer Usman, profesi keguruan dapat diartikan “Orang yang
memiliki kemampuan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia
mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan

23 Jamal ma’aruf Asmani, Tips menjadi Guru Inspiratif, Kreatif, dan Inovatif
(Jogjakarta: Diva Press, 2009).. h. 77-78

24Jamal ma’aruf Asmani, Tips menjadi Guru Inspiratif, Kreatif, dan Inovatif
(Jogjakarta: Diva Press, 2009 .h. 203



maksimal. Atau dengan kata lain guru professional adalah guru yang terdidik dan
terlatih dengan baik serta memiliki pengalaman yang kaya dibidangnya.25

Menurut Jamal Ma’aruf, Tips Menjadi Guru Inspiratif, Kreatif, Inovatif

fungsi dan tugas guru sebagai berikut:26

1) Educator (pendidik)

Tugas pertama guru adalah mendidik murid-murid sesuai dengan materi

pelajaran yang diberikan kepadanya. Jelaskan bahwa guru agama adalah pendidik,

yakni pendidik agama. Ia bertugas menanamkan ide keagamaan ke dalam jiwa

anak. Perasaan cinta agama yang terdapat pada guru, besar pengaruhnya terhadap

perasaan cinta anak kepada apa yang diberikan olehnya.27

2) Leader (pemimpin)

Sebagai pemimpin kelas, guru harus bisa menguasai, mengendalikan, dan

mengarahkan kelas menuju tercapainya tujuan pembelajaran yang berkualitas.

Sebagai pemimpin, guru juga harus terbuka, demokrasi, dan menghindari cara-

cara kekerasan. Begitu pun seorang guru agama, ia harus bisa mengarahkan

murid-muridnya untuk mengamalkan ajaran-ajaran Islam didalam kehidupan

sehari-hari.

3) Fasilitator

Sebagai fasilitator, guru dalam hal ini akan memberikan fasilitas atau

kemudahan dalam proses belajar mengajar, misalnya dengan menciptakan suasana

25M. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
2013), h. 15

26 Jamal ma’aruf Asmani, Tips menjadi Guru Inspiratif, Kreatif, dan Inovatif
(Jogjakarta: Diva Press, 2009) h 203

27 Sahilun A. Nasir, Peranan Pendidikan Agama terhadap pemecahan Problem Remaja
(Jakarta: Kalam Mulia 2002), h. 56



kegiatan belajar yang sedemikian rupa, serasi dengan perkembangan siswa,

sehingga interaksi belajar mengajar akan berlangsung secara efektif.28

4) Motivator

Sebagai motivator, seorang guru harus mampu membangkitkan semangat

dan mengubur kelemahan anak didik bagaimanapun latar belakang hidup

keluarganya, bagaimanapun masa lalunya, dan bagaimanapun berat tantangannya.

Akan tetapi, ada hal yang harus diperhatikan dalam memberikan motivasi oleh

guru agama, ia tidak hanya memotivasi hal-hal yang bersifat duniawi, tetapi juga

harus memperhatikan hal-hal yang bersifat ukhrowi.

5) Evaluator

Sebuah apapun kualitas pembelajaran, pasti ada kelemahan yang harus

dibenahi dan disempurnakan. Di sinilah pentingnya evaluasi seorang guru. Dalam

evaluasi ini, guru bisa memakai banyak cara, di antaranya dengan merenungkan

sendiri proses pembelajaran yang diterapkan, meneliti kelemahan dan kelebihan,

atau meminta pendapat orang lain seperti kepala sekolah, guru lain, atau murid-

muridnya.29

Tugas guru sebenarnya bukan di sekolah saja, tetapi bisa dikatakan

dimana saja mereka berada, di rumah, guru sebagai orang tua atau ayah ibu adalah

pendidik bagi para putra putrinya. Di dalam masyarakat sekitar yaitu masyarakat

kampung, desa tempat tinggal guru sering kali terpandang sebagai tokoh suri

teladan bagi orang-orang sekitarnya, baik dalam sikap dan perbuatannya.

28 Saardiman A.M., Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rajawali Pers,
2010) h. 24

29 Jamal ma’aruf Asmani, Tips menjadi Guru Inspiratif, Kreatif, dan Inovatif
(Jogjakarta: Diva Press, 2009). 39-54



Misalnya cara dia berpakaian, berbicara, bergaul, maupun pandang-

pandangannya, pendapatnya atau buah pikirannya sering kali menjadi ukuran atau

pedoman kebenaran bagi orang disekitarnya karena dianggap guru memiliki

pengetahuan yang luas dan mendalam tentang berbagai hal. Walaupun anggapan

masyarakat sekitar, terutama masyarakat desa yang demikian itu adalah berlebih-

lebihan dan tidak tepat.

Tugas guru mempunyai arti yang sangat luas, guru bertugas untuk

memberikan ilmu, memberikan nasehat, juga membimbing dan mendidik anak.

Dalam firman Allah SWT bersabda :

اهُ  نَّ ا َ ِد َم عْ ْن بَ دَٰى مِ  ھُ الْ اِت َو نَ ِ ّ ی بَ َن الْ ا ِم نَ لْ َز َنْ ا أ وَن َم ُُم ت كْ یَن یَ ِذ َّ ال َّ ن ِ إ
نُون ِع مُ الالَّ ُھُ ن عَ لْ یَ ُ َو َّ مُ  ُھُ ن عَ لْ َك یَ ئِ َٰ ُول َابِ ۙ أ ت ِك لنَّاِس فِي الْ لِ

Artinya : Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang
telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk,
setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Al-kitab, mereka itu
dila’nati Allah dan dila’nati (pula) oleh semua mahluk) yang dapat mela’nati”
(Al-Baqarah : 159)30

Guru mengajar siswa berkaitan erat dengan berbagai masalah di luar

yang sifatnya non akademis.

Tugas guru sebagai administrator mencakup ketatalaksanakan bidang

pengajaran dan ketatalaksanakan pada umumnya seperti mengelola sekolah

memanfaatkan prosedur dan mekanisme pengelolaan tersebut untuk melancarkan

tugasnya, serta bertindak sesuai etika jabatan31

30 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya (Gedung GIP Depok, Al-Huda
2013), h. 24

31 Departemen Agama RI, Metodologi Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Direktorat
Jendral Kelembagaan Agama Islam, 2002), h. 2



Sedangkan dalam buku Hamdani Ihsan mengenai tugas pendidik lebih

diperjelas lagi, yaitu:

a. Membimbing si terdidik.
Mencari pengenalan terhadapnya mengenai kebutuhan, kesanggupan,
bakat, minat, dan sebagainya.

b. Menciptakan situasi untuk pendidikan.
Situasi pendidikan; yaitu suatu keadaan dimana tindakan-tindakan
pendidikan dapat berlangsung dengan baik  dan hasil yang merumuskan
.32

Tugas lain diantaranya telah memiliki pengetahuan yang diperlukan,

pengetahuan-pengetahuan keagamaan, dan lain sebagaimanya. Pengetahuan ini

tidak sekedar diketahui, tetapi juga diamalkan dan diyakini sendiri.

Dalam buku Metode Khusus Pengajaran Agama Islam Zakiyah Darajat

menyebutkan tiga macam tugas guru agama, yaitu:

1. Tugas Pengajaran
Sepanjang sejarah keguruan, tugas guru yang sudah tradisional adalah
“Mengajar”. Karenanya sering orang salah duga bahwa tugas guru
hanyalah semata-mata mengajar.

2. Tugas Bimbingan.
Bagi guru agama, pemberian bimbingan meliputi bimbingan belajar
dan bimbingan sikap keagamaan. Pemberian dimaksudkan agar  setiap
murid didasarkan mengenai kemampuan dan potensi diri murid yang
sebenarnya dalam kapasitas belajar dan bersikap.

3. Tugas Administrasi.
Dalam hal administrasi, guru bertugas mengelola kelas atau menjadi
manajer interaksi belajar. Mengajar dengan pengelolaan yang baik,
guru akan lebih mudah mempengaruhi murid dikelasnya dalam rangka
pendidikan dan pengajaran agama Islam khususnya.33

32 Hamdani Ihsan, Filsafat Pendidikan Islam, cet. Ke-3 (Bandung, Pustaka Setia, 2007),
h. 94

33 Zakiyah Darajat, Metode Khusus Pengajaran Agama Islam, (Jakarta: Bumi Aksara,
2014) h. 264-268



3. Kompetensi Guru Agama

Di dala Kamus Besar Bahasa Indonesia, kompetensi diartikan sebagai

kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan sesuatu).34 Ada juga

yang mengertikan kompetensi sebagai pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai

dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Dengan

demikian, kompetensi yang dimiliki oleh setiap guru akan menunjukan kualitas

guru yang sebenarnya. Kompetensi tersebut akan terwujud dalam bentuk

penguasaan pengetahuan, keterampilan, maupun sikap profesional dalam

menjalankan fungsi sebagai guru.

Pembahasan mengenai guru agama telah peneliti uraikan pada

pembahasan sebelumnya. Jadi, berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa

yang dimaksud dengan kompetensi guru adalah kompetensi yang harus dimiliki

oleh setiap guru agama yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang

dapat mendukung dalam menyampaikan materi pada mata pelajaran agama

(Islam) di setiap satuan pendidikan.

Zakiyah Daradjat menyebutkan paling tidak ada tiga kompetensi yang

harus dimiliki oleh seorang guru, baik guru agama maupun guru umum, yaitu:

a. Kompetensi Kepribadian
Kompetensi kepribadian pada seorang guru harus dikembangkan terus-

menerus agar guru terampil dalam :
1)   Mengenal dan mengakui harkat dan potensi dari setiap individu atau

murid yang diajarkan
2)  Membina suatu suasana sosial yang meliputi interaksi belajar-

mengajar sehingga amat menunjang secara moral terhadap murid
bagi terciptanya kesepahaman dan kesamaan arah dalam pikiran
serta perbuatan murid dan guru.

34 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia cet , ke-4,
(Jakarta: balai pustaka 2007), h. 584



3)   membina suatu perasaan saling menghormati, saling bertanggung
jawab, dan saling mempercayai antara guru dan murid.

b.    Kompoetensi penguasaan atas bahan pengajaran
Kompotensi penguasaan meliputi bahan bidang studi sesuai dengan

kurikulum dan bahan perdalaman aplikasi bidang studi. Kesemuanya ini amat
perlu dibina karena selalu dibutuhkan dalam:

1)  Menguraikan ilmu pengetahuan atau kecakapan dan apa-apa yang
harus diajarkan ke dalam bentuk komponen-komponen dan
informasi-informasi yang sebenarnya dalam bidang ilmu atau
kecakapan yang bersangkutan.

2)  Menyusun komponen-komponen atau informasi-informasi tersebut
sedemikian rupa baiknya sehingga akan memudahkan murid untuk
mempelajari pelajaran yang diterimanya

c. Kompetensi dalam cara-cara mengajar
Kompetensi dalam cara-cara mengajar atau keterampilan mengajar

diperlukan dalam:
1) Merencanakan atau menyusun setiap program satuan pelajaran,

demikian pula merencanakan atau menyusun keseluruhan kegiatan
untuk satu satuan waktu.

2)  Mempergunakan atau mengembangkan media pendidikan bagi murid
dalam proses belajar yang diperlukannya.

3) Mengembangkan dan mempergunakan semua metode mengajar
sehingga terjadilah kombinasi dan variasi yang efektif.35

Di dalam Buku Peraturan Pemerintah Republik Indonesia UU Guru dan
Dosen Nomor 14 tahun 2005. Khusus untuk guru PAI bahwa kompetensi yang
harus dimiliki pendidik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta anak
usia dini meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi
profesional, dan kompetensi sosial, ditambah dengan komptensi leadership
peraturan Mentri Agama Nomor. 16 Tahun 2010. Antara kompotensi satu dengan
lainnya merupakan suatu kesatuan yang saling berhubungan.36

Kompetensi pedagok merupakan kemampuan guru dalam mengelola

pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik,

perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan

pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang

dimilikinya. Kompetensi profesional mempunyai arti bahwa guru harus memiliki

pengetahuan yang luas serta mendalam mengenai bidang studi yang diajarkan.

35 Zakiah Daradjat, Metode Khusus Pengajaran Agama Islam 2014), h. 263-264
36 Himpunan Peraturan Perundang-undangan Sistem Pendidikan Nasional, (Bandung:

Fokusmedia,2009)



Selain itu, guru juga harus menguasai strategi pembelajaran secara tepat dan

mampu menggunakannya dalam proses pembelajaran.37

Kompetensi kepribadian mempunyai arti bahwa guru harus memiliki

sikap kepribadian yang mantap hingga patut diteladani, digugu, ditiru, kompetensi

sosial mempunyai arti bahwa seorang guru harus memiliki kemampuan

berkomunikasi sosial, dengan murid, dengan teman sesama guru, dengan kepala

sekolah, dengan tata usaha, serta dapat berkomunikasi dengan masyarakat

sekitarnya.38

Penjelasan mengenai keempat kompetensi diatas sejalan dengan rumusan

kompetensi yang sudah dirinci oleh Asosiasi Lembaga Pendidikan Tenaga

Kependidikan Indonesia (ALPTKI) dalam kogresnya di Bandung tanggal 19 – 21

Januari 2006 dan Rapat Kerja I di surabaya tanggal 26 – 28 Januari 2006 hanya

saja mereka menambahkan mengenai kompetensi profesional yang dimaksud

adalah kompetensi yang dapat membimbing peserta didik memenuhi standar

kompetensi.39

Demikian juga Prof. Dr. Ramayulis menyatakan bahwa ada empat
kompetensi yang harus dimiliki oleh guru agama, di antaranya yaitu:
a. Menguasai Substansi, yakni materi dan kompetensi berkaitan dengan mata

pelajaran yang dibinanya, sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
b. Menguasai metodologi mengajar, yakni metodik khusus untuk mata pelajaran

yang dibinanya.
c. Menguasai teknik evaluasi dengan baik.
d. Memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai moral dan kode etik

profesi.40

37 Rika Sa’diah , Metodologi Pembelajaran Agama Islam, (Jakarta: PT. Wahana
Kardofa, 2009), cet. Ke-1, h. 149-150

38 Ibid, h. 150
39 Isjoni, Saatnya Pendidikan Kita Bangkit, cet. Ke-1, (Yogyakarta Pelajar,2007),  h. 94
40 Ramayulis, Metodologi pendidikan Agama Islam, cet. Ke-5, (Jakarta: Kalam Mulia,

2008), h. 60-61



Keseluruhan kompetensi yang telah dijelaskan diatas merupakan

kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru profesional baik guru agama

maupun guru umum. Namun, Prof. Dr. Muhammad Athiyah Al-Abrasy secara

singkat menyebutkan sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang guru agama,

yaitu:

1) Zuhud
2) Kebersihan tubuh dan jiwanya
3) Ikhlas dalam beramal
4) Suka pemaaf
5) Mencintai murid-muridnya
6) Mengetahui tabiat murid
7) Harus menguasai mata pelajaran.41

Syaikh Muhammad Said Mursi pun menyebutkan 12 sifat yang harus

dimiliki oleh seorang pendidik guna menunjang keberhasilan dalam mencapai

tujuan, yaitu:

Memberikan keteladanan
1) Mempunyai hubungan yang baik dengan Allah swt.
2) Berjiwa besar dan bercita-cita tinggi
3) Mencintai dan dicintai
4) Mengendalikan diri
5) Banyak membaca
6) Mempunyai pengetahuan khusus
6) Penyayang
7) Mampu menyelamai dunia anak
8) Berkomunikasi dengan wali murid
9) Mempunyai tujuan jelas
10) Memberikan hasil.42

Dengan demikian, jelaskan bagi setiap guru agama yang terdaftar di

setiap satuan pendidikan untuk lebih memperhatkan dan mengembangkan lagi

kompetensi-kompeyang dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan dalam

41 Ibid.. h. 57
42 Syaikh Muhammad Said Mursi, Seni Mursi, Seni Mendidik Anak, (Jakarta: Pustaka

Al-Kautsar, 2001), cet.  Ke-1, h. 285-301



mengajar. Selain itu, perlu juga melatih diri agar mempunyai kepribadian yang

baik hingga layak menjadi teladan bagi muridnya.

4. Peran Guru

Peran guru sebagai pendidik (nurturer) merupakan peran-peran yang

berkaitan dengan tugas-tugas memberi bantuan dan dorongan (supporter), tugas-

tugas pengawasan dan pembinaan (supervisor) serta tugas-tugas yang berkaitan

dengan mendisiplinkan anak agar anak itu menjadi patuh terhadap aturan-aturan

sekolah dan norma hidup dalam keluarga dan masyarakat.43

Syaodih mengemukakan bahwa guru memegang peranan yang sangat
penting baik dalam perencanan maupun pelaksanaan kurikulum, lebih lanjut
dikemukakan bahwa guru adalah perencana, pelaksana dan pengembang
kurikulum bagi kelasnya.44

Jadi guru adalah suatu perilaku seseorang yang dapat ditiru dan dicontoh

baik ucapan maupun tingkah lakunya. Adapun dalam istilah kamus guru

mempunyai arti: Orang yang mata pencahariannya, berprofesi mengajar”.45

Oleh karena itu tugas guru sangat berat, maka pantaslah guru mendapat

penghargaan pahlawan tanpa tanda jasa. Karena gurulah sehingga pembangun

bangsa dan negara dapat  terwujud dan karena gurulah maka kebodohan dapat

diberantas baik melalui pendidikan formal, maupun pendidikan non formal.

Dari beberapa pengertian di atas maka penulis dapat menarik kesimpulan

bahwa guru adalah orang yang patut didengar serta diteladani, yang

mengemban tugas serta tanggung jawab pendidikan demi terbentuknya pribadi

yang sampurna, berguna bagi keluarga, masyarakat, agama dan negara.

43Nawawi, Hadari, Administrasi Pendidikan, Jakarta:PT. Agung, 2003. hlm. 48
44 Syaodih, Menjadi Guru Profesional, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007, hlm. 13.
45 DEPDIKBUD, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pusaka, hlm. 330.



a. Fungsi Guru

Adams dan Dickey mengemukakan bahwa peran guru meliputi:

a. Guru sebagai pengajar (teacher as instructor),
b. Guru sebagai pembimbing (teacher as counsellor),
c. Guru sebagai ilmuwan (teacher as scientist),
d. Guru sebagai pribadi (teacher as person).46

b. Tugas Utama Guru Dalam Pembelajaran

Dalam undang-undang guru dan dosen, ada tujuh tugas utama guru.
Ketujuh tugas tersebut adalah:

1. Mendidik

Mendidik adalah mengajak, memotivasi, mendukung, membantu dan

menginspirasi orang lain untuk melakukan tindakan positif yang

bermanfaat bagi dirinya dan orang lain atau lingkungan. Mendidik lebih

menitikberatkan pada kebiasaan dan keteladanan.47

2. Mengajar

Mengajar adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh guru untuk

membantu atau memudahkan siswa melakukan kegiatan belajar. Prosesnya

dilakukan dengan memberikan contoh kepada siswa atau mempraktekkan

keterampilan tertentu atau menerapkan konsep yang diberikan kepada

siswa agar menjadi kecakapan yang dapat digunakan dalam kehidupan

sehari-hari.

3. Membimbing

Suatu proses yang dilakukan oleh guru untuk menyampaikan bahan ajar

untuk mentransfer ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan

46 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, Bumi Aksara, hal. 123
47Muchtar Buchori, Spektrum Problematika Pendidikan di Indonesia, (Yogyakarta: Tiara

Wacana, 2012), hlm. 81



pendekatan tertentu yang sesuai dngan karakter siswa. Membimbing

dimaksudkan untuk membatu siswa agar menemukan potensi dan

kapasitasnya, menemukan bakat dan minat yang dimilikinya sehungga

sesuai dengan masa perkembangan dan pertumbuhannya.

4. Mengarahkan

Mengarahkan adalah suatu kegiatan yang dilakukan guru kepada peserta

didik agar dapat mengikuti apa yang harus dilakukan agar tujuan dapat

terapai. Mengarahkan bukan berarti memaksa, kebebasan peserta didik

tetap dihormati denga tujuan agar tumbuh kreatifitas dan inisiatif peserta

didik secara mandiri.

5. Melatih

Menurut Sarief. Melatih pada hakekatnya adalah suatu proses kegiatan

untuk membantu orang lain mempersiapkan diri dengan sebaik-baikya

dalam usahanya mencapai tujuan tertentu. Dalam dunia pendidikan tugas

guru adalah melatih siswa tehadap fisik, mental, emosi dan keteramplan

atau bakat.48

6. Menilai

Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh,

menganalisis dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta

didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Tugas guru

adalah menilai siswa dalam aspek keterampilan, sikap dan pengetahuan.

48Sarief, Pengembangan Profesi Guru, (Malang: UIN-maliki press, 2008), hlm. 50



Tujunnya untuk mengukur sejauh mana kompetensi siswa setelah proses

belajar megajar selesai dilaksanakan.

7. Mengevaluasi

Mengevaluasi dapat dimaknai sebagai suatu proses yang sistematis untuk

menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan program

telah tercapai (Gronlund, 2013, dalam Djaali dan Pudji M.), evaluasi

ditujukan untuk mendapatkan data  dan informasi yang dijadikan dasar

untuk mengetahui taraf kemajuan, perkembangan dan pencapaian belajar

siswa, serta keefektifan pengajaran guru. Evaluasi pembelajaran mencakup

kegiatan pengukuran dan penilaian.49

B. Pembelajaran Membaca Al-Qur’an

1.    Pengertian membaca Al-Qur’an

Membaca Al-Qur’an adalah salah satu ibadah bagi umat muslim yang

mestinya pertama kali dilakukan sebelum amal ibadah yang lain. Perintah yang

pertama kali diturunkan oleh Allah SWT. Kepada Nabi Muhammad saw. adalah

perintah untuk membaca Al-Qur’an dan merupakan wahyu yang pertama kali

diturunkan melalui perantara malaikat Jibril. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-

Qur’an surah al-Alaq:

اْقَرأْ بِاْسِم َربَِّك الَِّذي َخلَقَ 

Artinya “Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan”50

49 http://voice-teacher.blogspot.co.id/2015/06/tugas utama guru dalam
pembelajaran.html

50Departemen Agama RI Al-Qur’an Dan Terjemah (Gedung GIP Depok, Al-Huda 2005)
h. 904



Wahyu pertama yang disampaikan Allah SWT. kepada Nabi Muhammad

SAW. melalui perantara malaikat Jibril adalah perintah membaca karena dengan

membaca, Allah SWT. mengajarkan tentang ilmu pengetahuan. Negara-negara

maju berawal dari semangat membaca. Membaca disini menurut penulis adalah

membaca ayat-ayat kauliah (al-Qur’an) dan membaca ayat-ayat kauniah (alam

semesta).

Dengan demikian maka kegiatan membaca, khususnya membaca Al-

Qur’an merupakan kegiatan yang sangat diperlukan oleh siapapun yang ingin

maju dan meningkatkan potensi diri. Oleh sebab itu, selain guru mengaji (Ustadz)

atau guru di sekolah, peran orang tua sangat penting. Membaca sebagai suatu

keterampilan, memandang hakikat membaca itu sebagai suatu proses atau

kegiatan yang merupakan seperangkat keterampilan dalam mengolah hal-hal yang

dibaca untuk memahami makna.

2. Apakah Tujuan Membaca Itu?

Tujuan membaca ialah menangkap bahasa yang tertulis dengan tepat dan

teratur. Adapun faedah membaca dan nilai membaca itu banyak, antara lain :

a. Di sekolah, membaca itu mengambil tempat sebagai pembantu bagi
seluruh mata pelajaran.

b. Mempunyai nilai praktis. Sangat berguna bagi kehidupan sehari-hari
dalam massyarakat. Bagi perorangan, membaca itu merupakan alat untuk
menambah pengetahuan.

c. Sebagai penghibur. Untuk mengisi waktu luang (seperti membaca syair-
syair, sajak, roman, majalah, dan sebagainya).

d. Memperbaiki akhlak dan bernilai keagamaan, jika yang dibaca adalah
buku-buku yang bernilai etika ataupun keagamaan.

e. Bernilai fungsional. Dalam arti berguna bagi pembentukan daysa ingatan,
daya fantasi, daya pikir, akal, berbagai jenis perasaan, dan sebagainya51.

51 Rika Sa’diah , Metodologi Pembelajaran Agama Islam, (Jakarta: PT. Wahana Kardofa,
2009), cet. Ke-1, h. 64



Berdasarkan beberapa teori diatas dapat disimpulkan bahwa membaca

adalah proses pengucapan tulisan untuk mendapatkan isinya. Pengucapan tak

selalu dapat didengar, misalnya membaca dalam hati. Selanjutnya membaca

merupakan aktivitas yang tak bisa dilepaskan dari menyimak, berbicara dan

menulis.

Pengajaran membaca huruf Al-Qur’an yaitu proses awal penyampaian

materi membaca huruf serta metode yang digunakan oleh guru ataupun orang tua.

Dalam hal ini anak diajarkan membaca huruf Al-Qur’an setahap demi setahap

sehingga anak menguasai kalimat sederhana pada tahap permulaan. Oleh karena

itu, kemampuan yang diharapkan adalah terbatas pada penguasaan mengenai

huruf, merangkai huruf, membentuk suku kata, dan selanjutnya membuat kalimat-

kalimat sederhana. Dengan kata lain keterampilan yang diharapkan dari membaca

huruf Al-Qur’an ini yang masih bersifat sederhana, baik itu mengenai bentuk

huruf, penggunaan pola ejaan, maupun pada kecakapan cara membaca masih

bertaraf lambat.

3. Strategi Guru PAI dalam Pembelajaran Al-Qur’an.

Kata strategi berasal dari kata startegos (Yunani) yang berarti jenderal

atau pewira negara. Jenderal inilah yang bertanggung jawab merencanakan suatu

strategi dari mengarahkan pasukan untuk mencapai kemenangan. Dalam

perkembangannya, konsep strategi telah banyak digunakan dalam berbagai situasi,

termasuk untuk situasi pendidikan. Implementasi konsep strategi dalam situasi

dan kondisi belajar-mengajar, sekurang-kurangnya melahirkan pengertian berikut:



a. Strategi merupakan suatu keputusan bertindak dari guru dengan
menggunakan kecakapan dan sumber daya pendidikan yang tersedia
untuk mencapai tujuan melalui hubungan yang efektif antara
lingkungan dan kondisi yang paling menguntungkan.

b. Strategi merupakan garis-garis besar haluan bertindak dalam
mengelola proses belajar-mengajar untuk mencapai tujuan pengajaran
secara efektif dan efisien.

c. Strategi dalam proses belajar-mengajar merupakan suatu rencana yang
disiapkan secara seksama untuk mencapai tujuan belajar.

d. Strategi sebagai pola-pola umum kegiatan guru dalam perwujudan
belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan

e. Strategi belajar mengajar berarti pola umum perbuatan guru-murid di
dalam perwujudan kegiatan belajar dan mengajar.52

Mempertimbangkan suatu strategi berarti mencari dan memilih model,

metode dan pendekatan proses belajar mengajar yang didasarkan atas karakteristik

dan kebutuhan belajar peserta didik dan kondisi lingkungan serta tujuan yang

akan dicapai. Dengan kata lain, strategi belajar-mengajar merupakan siasat guru

untuk mengoptimalkan interaksi antara peserta dengan komponen-komponen lain

dari sistem insruksional secara konsisten.53

Kaitannya dengan pembelajaran Al-Qur’an, guru agama Islam dapat

memilih metode pengajaran Al-Qur’an yang tepat dan sesuai dengan agar mudah

diterima oleh peserta didik. Ada banyak metode yang lazim digunakan untuk

mengajarkan Al-Qur’an yang dapat menjadi alternatif bagi guru agama, di

antaranya yaitu:

1. Metode Qira’ati

Metode qira’ati adalah cara mengajar membaca Al-Qur’an dengan

menggunakan buku qira’ati dan menawarkan pengajaran yang sistematis dan

52 Annisatul Mufarokah, Strategi Belajar Mengajar (Yogyakarta: Teras 2009), h. 36-38
53 Ibid, h. 39



mendetail serta pemahaman ilmu tajwid dan cara baca tartil. Adapun ciri-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)54

2. Metode Iqra

Metode iqra merupakan temuan K.H. As’ad Human dari Yogyakarta.

Metode ini terdiri dari 6 jilid dengan waktu belajar selama 6 bulan. Ciri-cirinya

sebagai berikut:

a)    Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA)
b)    Privat, guru menyimak bacaan siswa
c)    Asistensi, guru bisa meminta bantuan untuk mengajar lain

Adapun pula metode-metode penunjang yang dapat digunakan untuk

lebih memudahkan siswa menerima pelajaran, yaitu:55

1)    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 mengajar 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.

2)   Metode cerita

54Mahmud Yunus, Metodik Khusus Pendidikan Agama, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung
2003), h. 112

55 Arief Gunawan, Rahasia Sukses Mengajar Buku Iqra’ yang mudah dan
Menyenangkan, cet. Ke-1 (Jakarta: Yayasan Wakaf Madani, 2008),  h. 18-24



Cerita merupakan media efektif untuk menanamkan nilai-nilai yang

luhur, yang bersumber dari nilai akidah / 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”, dan seterusnya.

3)   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 tepuk hijaiyah, bermain kartu hijaiyah,

bermain mencari huruf hijaiyah, bermain menempal huruf hijaiyah, dan lain

sebagainya.

4)    Metode Alat Peraga

Metode ini sepenuhnya menggunakan alat bantu atau alat peraga, dengan

tujuan membantu siswa agar lebih mudah memahami materi pelajaran Al-Qur’an.

Di antara alat peraga yang dapat digunakan adalah kartu Hijaiyahku, bendera

Hijaiyahku, dan Foster Hijaiyahku.

5) Metode Ceramah

Metode ceramah adalah menyampaikan suatu ajaran. Metode ceramah

dilakukan dengan menyampaikan materi urgensi membaca al-Qur’an bagi

keluarga muslim disampaikan secara kelompok bertujuan untuk membangkitkan

motivasi anak-anak dalam belajar membaca al-Qur’an.56

56H.Abuddin Nata, Filasafat Pendidikan Islam, JakartaLogos Wacana Ilmu, 2001, h. 106.



D. Problematika Pembelajaran Al-Qur’an

1.    Kesulitan-kesulitan Pembelajaran Al-Qur’an

Dalam memahami bacaan Al-Qur’an dibutuhkan pengajaran dan metode

pembelajaran sebagai alat untuk memudahkan membaca Al-Qur’an. pada

dasarnya inti dari pengajaran membaca Al-Qur’an adalah suatu usaha memberikan

ilmu pengetahuan tentang membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar sesuai

kaidah ilmu tajwid dan nantinya diharapkan dapat memahami, meresapi, dan

dapat mengamalkannya.

Bagi masyarakat Indonesia yang umumnya tidak atau kurang akrab

dengan bahasa Arab, dirasakan amat sulit untuk belajar membaca Al-Qur’an.

Walaupun demikian bukan berarti tidak bisa dipelajari, hanya saja butuh waktu

yang tidak sebentar apabila jika memang benar-benar masing merasa asing

dengan bahasa Arab.

Adapun kesulitan-kesulitan yang lazimnya ditemukan dalam proses

pembelajaran membaca Al-Qur’an bagi santri atau siswa adalah sebagai berikut

:57

a. Kesulitan dalam pengucapan pada bunyi-bunyi huruf yang tidak ada
padanannya  dalam bahasa Indonesia, seperti Tsa, 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 berupa Alif, ya
sukun/mati maupun wau sukun/mati.

d. Kesulitan dalam mengenal tanda baca seperti tasydid/ syiddah
e. Kesulitan dalam mempraktikan hukum bacaan tajwid seperti ikhfa.58

57 Arief Gunawan, Rahasia Sukses Mengajar Buku Iqra’ yang Mudah dan
Menyenangkan (Jakarta: Yayasan Wakaf Madani, 2008), h. 28-29



2.    Faktor-Faktor Penyebab Kesulitan Pembelajaran Al-Qur’an

Secara umum faktor-faktor yang menyebabkan berhasil atau tidaknya

suatu proses pembelajaran dipengaruhi oleh dua faktor, di antaranya yaitu :59

a. Faktor Internal

Pada faktor internal pun terbagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu :

1)    Kesehatan

Kesehatan jasmani dan rohani sangat besar pengaruhnya terhadap

kemampuan belajar. Bila seseorang selalu tidak sehat, sakit kepala, demam, dan

sebagainya, dapat mengakibatkan tidak bergairah untuk belajar. Demikian pula

halnya jika kesehatan rohani (jiwa) kurang baik, misalnya mengalami gangguan

pikiran, perasaan kecewa, hal ini dapat menggangu atau mengurangi semangat

belajar.

2) Inteligensi dan Bakat

Seseorang yang mempunyai inteligensi baik umumnya mudah belajar

dan hasilnya pun cenderung baik. Sebaliknya, orang yang inteligensinya kurang

baik cenderung mengalami kesukaran dalam belajar, lambat berpikir sehingga

prestasi di sekolah rendah. Demikian pula bakat amat besar pengaruhnya dalam

menentukan keberhasilan belajar. Bila seseorang mempunyai inteligensi tinggi

dan bakat yang mendukung, maka proses belajarnya akan lancar dan sukses

dibandingkan dengan orang yang memiliki bakat saja tetapi inteligensinya rendah

atau sebaliknya.

59M. Dalyono, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: PT. Rineke Cipta, ), cet. Ke-1, h. 55-60



3)   Minat dan Motivasi

Minat dan motivasi adalah dua aspek psikis yang juga besar pengaruhnya

terhadap pencapaian prestasi belajar. Minat dapat timbul karena daya tarik dari

luar dan hati. Timbulnya minat dalam belajar disebabkan berbagai hal,antara lain

karena keinginan yang kuat untuk menaikan martabat atau memperoleh pekerjaan

yang baik serta ingin hidup senang. Minat belajar yang besar cenderung

menghasilkan prestasi yang tinggi, sebaliknya minat belajar yang kurang akan

menghasilkan prestasi yang rendah.

Motivasi adalah daya penggerak/ pendorong untuk melakukan sesuatu

pekerjaan yang juga dapat berasal dari dalam dan luar. Seseorang yang belajar

dengan motivasi kuat, akan melaksanakan semua kegiatan belajarnya dengan

sungguh-sungguh, penuh gairah atau semangat.

4)    Cara Belajar

Cara belajar seseorang pun mempengaruhi pencapaian hasil belajarnya.

Belajar tanpa memperhatikan teknik dan faktor fisiologis, psikologis, dan ilmu

kesehatan, akan memperoleh hasil yang kurang memuaskan.

b. Faktor Eksternal

1)    Keluarga

Keluarga adalah ayah, ibu, dan anak-anak serta famili yang menjadi

penghuni rumah. Tinggi rendahnya pendidikan orang tua, besar kecilnya

penghasilan, cukup atau kurang perhatian dan bimbingan orang tua, rukun atau

tidaknya kedua orang tua, akrab atau tidaknya hubungan orang tua dengan anak-



anaknya, tenang atau tidaknya situasi dalam rumah, semuanya itu turut

mempengaruhi pencapaian hasil belajar.

2)    Sekolah

Keadaan sekolah tempat belajar turut mempengaruhi tingkat keberhasilan

belajar. Kualitas guru, metode mengajarnya, kesesuaian kurikulum dengan

kemampuan anak, keadaan fasilitas/ perlengkapan sekolah, keadaan ruangan,

jumlah murid per kelas, pelaksanaan tata tertib sekolah, semua itu turut

mempengaruhi keberhasilan belajar anak.

3)    Masyarakat

Keadaan masyarakat juga menentukan prestasi belajar anak. Jika

masyarakatnya terdiri dari orang-orang yang berpendidikan atau menaruh besar

perhatian terhadap pendidikan, maka akan mendukung keberhasilan belajar anak.

4)    Lingkungan Sekitar

Keadaan tempat tinggal juga sangat penting dalam mempengaruhi

prestasi belajar. Misalnya bila bangunan rumah penduduk sangat rapat, keadaan

lalu lintas yang membisingkan, suara pabrik, polusi udara, dan sebagainya, akan

menganggu atau menghambat pencapaian prestasi belajar anak.

Sebagai pendapat Djalaluddin, kesulitan dalam membaca Al-Qur’an

disebabkan beberapa faktor penyebab antara lain:60

a.    Orientasi Berpikir

Pengaruh modernisasi banyak mempengaruhi arah pemikiran

orang.kemajuan teknologi dengan segala hasil yang disumbangkannya bagi

60 Djalaluddin, Metode Tunjuk Silang Belajar Membaca Al-Qur’an (Jakarta. Kalam
Mulia 2004), h. 4-7



kemudahan hidup manusia, banyak mengalihkan perhatian orang untuk hidup

lebih erat dengan kebendaan. Hal itu mendorong mereka untuk menuntut ilmu

yang diperkirakan dapat membantu ke arah pemikiran pengetahuan praktis.

Pengetahuan tentang membaca Al-Qur’an dan cara membacanya kalah bersaing di

alam pemikiran kebanyakan kaum muslimin.

b. Kesempatan dan Tenaga

Arah berpikir yang materialis telah mendudukkan status wajib belajar Al-

Qur’an ke provinsi yang lebih kecil. Pengaruh ini telah menimbulkan kondisi asal-

asalan. Akibatnya terjadi kelangkaan penyediaan kesempatan dan kelangkaan

tenaga. Waktu yang disediakan untuk belajar Al-Qur’an sangat sedikit jika

dibandingkan dengan waktu yang mereka gunakan untuk menuntut ilmu

pengerahuan yang lain. Akibatnya tenaga pengaajar tersedia tidak sempat

berkembangan seimbang dengan kebutuhan.

c. Metode

Perkembangan teknologi telah mengubah kecenderungan masyarakat

untuk menuntut ilmu pengetahuan secara lebih mudah dan lebih cepat. Untuk

menampung minat ini dalam berbagai disiplin ilmu para ahli telah memanfaatkan

jasa teknologi dalam media pendidikan baik media visual, audio visual, maupun

komputer dengan cara yang tepat guru. Khusus dalam pendidikan Al-Qur’an, cara

ini masih langka dan mahal. Metode lama dalam beberapa seginya mungkin sudah

kurang serráis dengan keinginan dan kecenderungan tepat guna ini. Akibatnya

metode yang demikian berangsur kurang diminati.

d. Aksara



Kitab suci Al-Qur’an ditulis dengan aksara dan bahasa arab. Faktor

menyulitkan bagi mereka yang berpendidikan non pesantren/ madrasah karena

pengetahuan ini tidak dikembangkan secara khusus disekolah umum. Akibatnya

pelajar yang berpendidikan umum sebagian besar buta aksara kitab sucinya.

3.    Berbagai Solusi Untuk Mengatasi Kesulitan Pembelajaran Al-Qur’an

Dalam penyelesaian suatu masalah, sebelum dicari bagaimana solusinya,

maka harus dicari terlebih dahulu mengapa hal itu dapat terjadi yang terangkum

dalam faktor penyebab. Dengan melihat faktor-faktor penyebab yang disebutkan

oleh Djalaludin, dapat diambil solusi-solusi untuk mengatasi kesulitan dalam

pembelajaran Al-Qur’an,  diantaranya yaitu:

a. Mengubah orientasi masyarakat yang masih menganggap pelajaran Al-Qur’an

tidak atau kurang penting. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menggadakan

seminar atau pertemuan antara guru, khususnya guru agama Islam, dengan

para orang tua/ wali murid penulis anggap hal ini merupakan gerbang pertama

untuk memudahkan seseorang belajar membaca Al-Qur’an. tugas ini tidak

bisa dianggap ringan dan main-main oleh guru agama Islam yang memikul

tanggung jawab besar dalam membina muridnya agar mampu membaca Al-

Qur’an.

b. Memberikan kesempatan yang lebih besar kepada siswa untuk belajar

membaca Al-Qur’an. Sebab, sebuah realita dalam satuan pendidikan umum,

alokasi waktu mata pelajaran agama Islam masih dirasakan kurang yang

kebanyakan hanya 2 jam dalam sepekan. Selain itu, seorang guru agama

Islam dituntut juga untuk rela mengorbankan tenaga, waktu, dan pikiran demi



tercapainya tujuan pembelajaran Al-Qur’an. Misalnya menyediakan waktu

tambahan khusus untuk murid belajar Al-Qur’an diluar jam pelajar atau jam

sekolah.

c.   Pemilihan dan pengembangan metode yang selalu harus dipikirkan secara

seksama agar lebih mempermudah siswa dalam menerima pelajaran.

Beberapa metode pembelajaran Al-Qur’an yang dapat menjadi alternatif bagi

guru agama Islam sudah penulis uraikan pada bembahasan sebelumnya.

Namun demikian, tidak menutup kemungkinan untuk mencari atau

menciptkan metode sendiri yang sesuai.

d. Harus sering menghadapkan siswa kepada bacaan atau tulisan yang berkaitan

dengan Al-Qur’an atau bahasa Arab. Sebab, untuk mengenal karakteristik

bahasa asing diperlukan pembiasaan agar tidak merasa aneh lagi jika

dihadapkan dengan aksara asing, dalam hal ini aksara bahasa Arab.

4.    Kajian Relavan

Beberapa yang pernah dilakukan dan relevan dengan fokus penelitian

yang dilakukan oleh peneliti diantaranya Suhartin melakukan penelitian pada

tahun 2009, dengan judul “peranan guru dalam meningkatkan kemampuan baca

tulis Al-Qur’an anak”.61 Gambaran baca tulis Al-Qur’an di daerah tersebut, pada

umumnya sudah lancar membaca al-Qur’an walaupun masih banyak juga anak

yang belum mampu menulis dan membaca Al-Qur’an. Adapun faktor pendukung

dalam meningkatkan baca tulis al-Qur’an dalah sebagai berikut: perhatian guru

yang cukup tinggi, semangat pengabdian, dukungan pemerintah setempat.

61 Suhartin, Peranan Guru Dalam Meningkatkan Kemampuan Baca Tulis Al-Qur’an
Anak (Kendari: Skripsi STAIN KENDARI, 2009)



Harman melakukan penelitian pada tahun 2012, dengan judul”Strategi

guru dalam mengatasi kesulitan belajar membaca Al-Qur’an62 ” berada pada tahap

kategori cukup baik yaitu pada aspek kemampuan siswa membaca Al-Qur’an dan

kurangnya sarana dan prasaran di sekolah tetapi Strategi guru untuk mengatasi

kesulitan belajar membaca Al-Qur’an anak, hal ini terlihat dari guru dalam

menyampaikan pelajaran sampai memberikan motivasi dan memberikan

bimbingan kepada siswa untuk mampu membaca Al-Qur’an dengan baik dan

benar.

penelitian pertama lebih menekankan pada kemampuan menulis dan

membaca al-Qur’an sedangkan penelitian kedua lebih menekankan pada

mengatasi kesulitan belajar membaca Al-Qur’an sehingga penelitian ini menjadi

pelengkap dari penelitian sebelumnya karena pada penelitian ini membahas

tentang peran guru pendidikan agama Islam dalam mengatasi kesulitan siswa

membaca Al-Qur’an.

62 Harman, Strategi Guru Dalam Mengatasi Kesulitan Siswa Membaca Al-Qur’an
(Kendari: Skripsi IAIN KENDARI, 2012)


