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Lampiran 1 

Gambar Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah SMA Negerti 14 Konawe Selatan 

SMA Negeri 14 Konawe Selatan secara geografi terletak 80 km 

sebelah utara dari ibu kota Kabupaten Konawe Selatan, Andoolo, sedangkan 

dari ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara, Kota Kendari berjarak 30 km ke 

arah barat. Sekolah ini berada di daerah pedesaan tepatnya di desa Opaasi 

Kecematan Ranomeeto Barat, Kabupaten Konawe Selatan. Memiliki lahan 

sekolah seluas 100 x 100 M  berada di tengah persawahan dan perkebunan 

masyarakat. 

Awal berdirinya sekolah ini, memiliki merupakan kelas jauh dari SMA 

Negeri 1 Ranomeeto (sekarang SMA Negeri 2 Konawe Selatan), dengan 

penanggungjawab Bapak Zulfikar, A.Ma. Pd, atas pemerintah dan prakarsa 

masayarakat setempat maka pada tanggal 24 Desember 2009 diresmikan oleh 

Bupati Konawe Selatan dan ditetapkan dengan SK Bupati Konawe Selatan 

Nomor:1930/2009 tanggal 04 Desember 2009 menjadi sekolah Negeri. 

Seiring dengan tersediahnya fasilitas RKB sendiri yang masih minim, 

jumlah siswa pun terus bertambah, baik siswa terdaftar baru maupun siswa 

mutasi masuk dari sekolah lain di luar Kecamatan/Kota. Siswa mutasi yang 

masuk pada umumnya adalah siswa yang tinggal di  Desa sekitar sekolah 

yang awalnya bersekolah di luar Kecamatan. Demikian pula jumlah tenaga 
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pengajar PNS saat ini yang bertambah menjadi 15 orang. Proses pembelajaran 

berjalan dengan memanfaatkan secara optimal berbagai sarana prasarana yang 

masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penambahan dan pengadaan RKB baru 

serta ruang penunjang lainnya, serta buku/media dan alat pembelajaran sangat 

dibutukan segera. 

Secara umum,lingkungan pendidikan pada SMA Negeri 14 Konawe 

Selatan saat ini digambarkan sebagai berikut: 

a. Kondisi sosial 

Dari segi sosial, masyarakat Ranomeeto Barat yang sangat heterongen 

menimbulkan dinamika dan mobilitas yang cukup tinggi. Dinamika dan 

mobilitas tersebut berdampak pada perubahan pola pikir dengan paradigma 

yang sangat cepat, searah dengan berkembangan zaman. Hal ini dapat 

dimaklumi, oleh karena perubahan-perubahan tersebut selalu pada kemajuan 

dan harapan-harapannya adalah pelayanan pendidikan yang prima dengan 

hasil pendidikan yang optimal. 

b. Kondisi ekonomi 

Mayoritas masyarakat Kecamatan Ranomeeto Barat tergolong kelas 

menengah ke bawah dan masuk kategori prasejahtera, sebagian besar 

penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, pengali pasir, tukang dan 

sebagainya berwiraswasta. Hal ini berdampak pada kurang maksimalnya 

partisipasi masyarakat dalam bentuk dana untuk pengelolaan pendidikan. 
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Untuk memperkecil kelemahan tersebut, maka bantuan dan subsidi dalam 

bentuk program nyata yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan 

masyarakat perlu terus digalakkan. Hal ini dimaksudkan agar sekolah tetap 

mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat, diyakini bahwa dukungan dan 

partisipasi mareka dalam bentuk dan dan kegiatan pendidikan akan tetap 

optimal. 

c. Kondisi politik 

Secara politik, masyarakat Kecamatan Ranomeeto Barat tetap mendukung 

jalannya roda pemerintahan yang sah dengan tetap mengedapankan 

persandingan dan persatuan dalam perbedaan dan keragaman. Kedaan ini 

menjadi potensi bagi kelangsungan dan keberhasilan pendidikan di SMA 

Negeri 14 Konawe Selatan. 

d. Kondisi keamanan 

Dari segi keamanan, masyarakat Kecamatan Ranomeeto Barat walaupun 

dinamika dan mobilitasnya cukup tinggi namun perkiraan berdasarkan kondisi 

keamanan saat ini akan tetap terjaga dengan kondusif, kondisi ini sangat 

mendukung terlaksananya seluruh program pendidikan ke depan, dengan 

demikian hal ini menjadi salah satu kekuatan dan peluang bagi SMA Negeri 

14 Konawe Selatan untuk menjadi sekolah dambaan masyarakat Kecamatan 

Ranomeeto Barat. 

e. Kondisi kemajuan IPTEK 
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Dari sisi IPTEK, masyarakat Kecamatan Ranomeeto Barat cenderung cepat 

menerima perubahan di SMA Negeri 14 Konawe Selatan di masa yang akan 

datang. 

f. Kondisi ideal 

Kondisi ideal yang diharapkan: 

1) Pemimpin yang dapat merangkul, membina, mengayomi, dan memberikan 

keteladanan kepada seluruh komponen sekolah untuk mencapai visi, misi 

dan tujuan sekolah: 

2) Dukungan orangtua dan masyarakat untuk terlibat dan aktif dalam 

peningkatan kualitas pendidikan: 

3) Setiap peserta didik memiliki semangat belajar yang tinggi serta berakhlak 

mulia: 

4) Kurikulum yang ketat penilaian yang adil: 

5) Sarana dan prasarana yang cukup untuk membantu semua siswa mencapai 

hasil belajar yang dicita-citakan; 

6) Lingkungan sekolah yang bersih dan asri serta ruang kelas yang tertata 

rapi untuk proses pengajaran dan pembelajaran yang aktif, kreatif efektif 

dan menyenangkan. 

2. Lokasi Lembaga 

SMA Negeri 14 Konawe Selatan adalah salah satu lembaga pendidikan yang 

berada naungan Kementrian Pendidikan Nasional Indonesia yang terletak di 

jalan Poros-Ambaipua-Opa’asi, Kec. Ranomeeto Barat, Sulawesi Tenggara 
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3. Visi dan Misi SMA Negeri 14 Konawe Selatan 

 Dalam mendirikan sebuah kelembagaan, tentulah setiap satuan 

lembaga memiliki visi, misi dan tujuan tersendiri sebagai dasar landasan untuk 

menyesuaikan setiap kegiatan dalam ruang lingkup organisasi tersebut. 

Pengertian dari visi itu sendiri adalah gambaran proyeksi kedepan berupa 

pandangan, cita-cita, harapan, dan keinginan lembaga yang ingin diwujudkan di 

masa mendatang. Misi adalah pernyataan berupa tindakan atau upaya yang 

harus dilakukan dalam mewujudkan visi, oleh karena itu misi merupakan 

penjabaran operasional dari visi. Adapun visi misi SMA Negeri 14 Konawe 

Selatan sebagai berikut: 

a. Visi  

Sekolah berbudaya,Bermutu, dan Berdaya Saing 

b. Misi  

• Menumbuhkembangkan budaya santun, budaya disiplin, budaya belajar, 

budaya berprestasi, budaya bersi dan budaya kebersamaan pada seluruh 

warga sekolah untuk tercipta iklim budaya sekolah afektif yang sehat, 

unggul dan berdaya saing. 

• Menanamkan nilai agama dan nilai-nilai luhur keunggulan budaya bangsa 

untuk mewujudkan karakter bangsa yang tercermin dalam kemulian 

akhlak dan kesantunan dalam bertindak. 
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• Mewujudkan ketersedian sarana prasarana yang memenuhi standar serta 

menciptakan lingkungan sekolah yang asri, bersih, aman dan nyaman 

sebagail lingkungan belajar. 

• Melaksanakan pembelajaran yang efektif dan bermakna bagi peserta didik 

dengan pengenalan dan pemanfaatan ICT serta bimbingan minat bakat 

peserta didik untuk penelusuran dan pengembangan kreatifitas, prestasim 

dan kompentensi. 

• Menerapkan manajemen pengelolaan sekolah yang transparan dan 

pertisipatif dengan melibatkan warga sekolah, komite sekolah, 

masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan. 

• Menfasilitasi pengembangan profesi, karier, peningkatan kompetensi dan 

kinerja tenga pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka 

peningkatan kualitas SDM. 

4. Sarana dan Prasarana 

 Berdasarkan fakta lapangan mengenai manajeman saran dan prasarana 

yang ada di SMA Negeri 14 Konawe Selatan belum tersediah sesuai kebutuhan 

yang di perlukan. Hal ini perlu ditingkatkan agar pencapaian tujuan pendidikan 

dapat berjalan dengan lancar, efektif, teratur dan efisien.  

Keadaan Sarana dan Prasarana SMA Negeri 14 Konawe Selatan T.A 

2020/2021 

NO JENIS BARANG JUMLAH 
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1. RUANG KANTOR 1 UNIT 

2. RUANG GURU 1 UNIT 

3. GEDUNG 14 UNIT 

4. RUANG LAB 1 UNIT 

5. KANTIN 5 UNIT 

6. AULA 1 UNIT 

7. GUDANG 2 UNIT 

8. MASJID  

9. RUANG UKS 1 UNIT 

10. RUANG OSIS 1 UNIT 

11. RUANG BK 1 UNIT 

12. RUANG KOPRASI 

SEKOLAH 

1 UNIT 

13. RUANG 

PERPUSTAKAAN 

1 UNIT 

14. RUANG SENI BUDAYA 1 UNIT 

15. POS JAGA 1 UNIT 

16. TEMPAT PARKIR 1 UNIT 

 JUMLAH 33 UNIT 

 

Lampiran 2 

Instrumen Wawancara 

1. Instrumen Wawancara Untuk Pendidikan Agama Islam  

1) Dalam proses kegiatan belajar mengajar membaca alQur’an pastinya ibu 

menemukan kesulitan-kesulitan apa saja yang ibu temukan pada siswa 

SMA Negeri 14 Konawe Selatan? 
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2) Berdasarkan pengalaman Ibu mengajar di kelas, faktor apa saja yang 

menjadi penyebab terjadinya kesulitan membaca al-Qur’an pada siswa 

SMA Negeri 14 Konawe Selatan? 

3) Berdasarkan pengamatan Ibu di kelas bagaiamana kemampuan siswa 

dalam membaca al-Qur’an? 

4) Berdasarkan pengamatan ibu di sekolah SMA Negeri 14 Konawe Selatan 

seberapa banyak siswa yang mengalami kesulitan membaca al-Qur’an 

5) Metode apa yang ibu lakukan dalam mengatasi kesulitan membaca al-

Qur’an? 

2. Instrumen  Wawancara Untuk Kepala Sekolah 

1) Apakah penerapan Kurikulum 2013 sekolah ini sudah berjalan dengan 

baik? 

2) Apakah dalam pembelajaran semua guru sudah mengimplementasikan 

pada kurikulum 2013? 

3) Sejak kapan pemebelajaran BTQ di terapkan di sekolah? 

4) Apakah BTQ ini berpegaruh terhadap kemampuan baca tulis al-Qur’an 

siswa? 

5) Kendala apa yang di hadapi oleh guru selama mengajarkan BTQ ini? 

6) Faktor apa saja yang menyebabkan sehingga guru terkendala mengajar 

BTQ? 

7) Upaya apa yang bapak lakukan dalam mengatasi kendala tersebut? 

3. Instumen  Wawancara untuk siswa 
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1) Kesulitan apa yang anda alami pada saat membaca al-Qur’an” 

2) Faktor apa saja yang menjadi penyebab dalam kesulitan membaca al-

Qur’an” 

3) Apakah anda mempelajari hukum bacaan tajwid sebelum di sekolah  di 

sini? 

4) Selama ini apakah anda juga mengikuti kegiatan TPQ d kampung tempat 

anda tinggal? 

5) Bagaimana menurut anda metode yang digunakan guru pendidikan agama 

Islam khusunya metode dalam membaca al-Qur’an? 
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Lampiran 3  

HASIL WAWANCARA GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

Nama  : Tuti Mariani S.Pd 

Hari, Tanggal : Jum’at, 8 Januari 2021 

Mata Pelajaran: Pendidikan Agama Islam 

Peneliti : Dalam proses kegiatan belajar mengajar membaca alQur’an pastinya 

ibu menemukan kesulitan-kesulitan apa saja yang ibu temukan pada 

siswa SMA Negeri 14 Konawe Selatan? 

Guru  : masih banyak siswa yang kesulitan membaca al-Qur’an mereka sulit 

melafalkan huruf sehinga ragu-ragu dalam membaca al-Qur’an dan 

sulit membedakan huruf apa lagi membedakan tajwid dan bahkan ad 

beberaa siswa yang belum mengenal huruf hijaiyah 

Peneliti :Berdasarkan pengalaman Ibu mengajar di kelas, faktor apa saja yang 

menjadi penyebab terjadinya kesulitan membaca al-Qur’an pada siswa 

SMA Negeri 14 Konawe Selatan? 

Guru  : faktor yang menyebabkan siswa kesulitan yang pertama pasti dari 

faktor keluarga ya nak, karena madrasah pertama itu adalah keluarga, 

dan apabila keluarga selaku mendukung anaknya atau siswa untuk 

selalu belajar membaca al-Qur’an maka siswa juga pasti akan menurut 

terhadap orang tua. Yang kedua faktor lingkungan ya nak, yang dilihat 

dari lingkungannya dulu yang seperti apa, mendukung atau tidak untuk 



 

82 
 

membaca al-Qur’an karena sekarang rata-rata di setiap desa sudah 

banyak terdapat TPQ untuk belajar membaca al-Qur’an di sana kalau 

memang anaknya ada niat untuk membaca al-Qur’an seperti itu”. 

Peneliti :Berdasarkan pengamatan Ibu di kelas bagaiamana kemampuan siswa 

dalam membaca al-Qur’an? 

Guru  : Kemampuan siswa dalam membaca al-Qur’an setiap kelas/setiap 

individu tidak sama, ada yang sebagian dari mereka terbata-bata dalam 

membaca al-Qur’an ada juga sebagaian dari mereka lancar membaca 

al-Qur’an 

Peneliti :Berdasarkan pengamatan ibu di sekolah SMA Negeri 14 Konawe 

Selatan seberapa banyak siswa yang mengalami kesulitan membaca al-

Qur’an 

Guru : Dari pengatan yang ibu lihat siswa yang mengalami kesulitan 

membaca al-Qur’an 70 % selebihnya dari mereka sudah bisaa 

membaca al-Qur’an 

Peneliti :Metode apa yang ibu lakukan dalam mengatasi kesulitan membaca al-

Qur’an? 

Guru : Pada siap awal pertemua pembelajaran saya menggunakan metode 

Iqro dan metode privat dengan metode tersebut siswa lebih mudah 

mengenal huruf hijaiyah dan menenal hukum bacaan tajwid Dalam hal 

ini apa solusi Ibu khususnya untuk siswa pada umumnya dalam 

meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca al-Qur’an? 
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Nama  : Santi Novita S.Pd 

Hari, Tanggal : Senin, 15 Maret, 2021 

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam 

Peneliti : Dalam proses kegiatan belajar mengajar membaca alQur’an pastinya 

ibu menemukan kesulitan-kesulitan apa saja yang ibu temukan pada 

siswa SMA Negeri 14 Konawe Selatan? 

Guru : siswa-siwa di SMA Negeri 14 Konawe selatan sangat banyak yang 

belum bisa membaca al-Qur’an Misalnya dari pengucapan huruf 

hijaiyah belum fase serta hukum bacaan tajwid belum sesuai dengan 

kaidah bacaanya. 

Peneliti : Berdasarkan pengalaman Ibu mengajar di kelas, faktor apa saja yang 

menjadi penyebab terjadinya kesulitan membaca al-Qur’an pada siswa 

SMA Negeri 14 Konawe Selatan? 

Guru : mulai dari faktor keluarga dan faktor lingkungan yang menjadi 

penyebab kesulitan membaca al-Qur’an sehingga mereka sulit dalam 

membaca al-Qur’an 

Peneliti : Berdasarkan pengamatan Ibu di kelas bagaiamana kemampuan siswa 

dalam membaca al-Qur’an? 

Guru : soal kemampuan siswa di kelas sangat minim kalau untuk 

kemampaun membaca al-Qur’an 
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Peneliti : Berdasarkan pengamatan ibu di sekolah SMA Negeri 14 Konawe 

Selatan seberapa banyak siswa yang mengalami kesulitan membaca al-

Qur’an 

Guru : secara keseluruh siswa yang mengalami kesulitan membaca al-

Qur’an 70% 

Peneliti : Metode apa yang ibu lakukan dalam mengatasi kesulitan membaca 

al-Qur’an? 

Guru : metode yang saya gunakan dalam mengatasi kesulitan membaca al-

Qur’an yaitu dengan cara menggunakan metode Iqro dan metode 

Talaqqi dengan metode tersebut siswa mudah memahami dalam 

membaca al-Qur’an. 

Hasil wawancara Kepala Sekolah SMA Negeri 14 Konawe Selatan 

Nama  : Syafruddin S.Pd 

Hari, Tanggal : Rabu, 24 Maret 2021 

Peneliti  :Apakah penerapan Kurikulum 2013 sekolah ini sudah berjalan dengan 

baik? 

Kepala sekolah :Ya... sudah berjalan dengan baik sesuai dengan standar nasional 

pendidikan. 

Peneliti :Apakah dalam pembelajaran semua guru sudah mengimplementasikan 

pada kurikulum 2013? 

Kepala sekolah: Semua sudah menerapkan kurikulum 2013 semenjak di 

berlakukannya K-13 
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Peneliti :Sejak kapan pemebelajaran BTQ di terapkan di sekolah? 

Kepala sekolah: Di dalam pendidikan Agama Islam pasti di dalamnya belajar 

mengenai tentang baca tulis al-Qur’an nah sejak saat itu di terapkan 

BTQ ini artinya sejak ada mata mata pelajaran pendidikan Agama 

Islam sebagai salah satu mata pelejaran yang ada di sekolah. 

Peneliti :Apakah BTQ ini berpegaruh terhadap kemampuan baca tulis al-

Qur’an siswa? 

Kepala sekolah :iya...BTQ ini juga ada pengaruhnya terhadap baca tulis al-Qur’an 

siswa karena di dalam BTQ ini mengajarkan tentang baca tulis al-

Qur’an nah siswa di sini masih banyak yang belum tau menulis tulisan 

arab apalagi membaca al-Qur’an masih sangat kurang jadi sangat 

berpengaruh terhadap baca tulis al-Qur’an. 

Peneliti : Kendala apa yang di hadapi oleh guru selama mengajarkan BTQ ini? 

Kepala sekolah: Kendala guru pendidikan agama Islam yang sering mereka temui di 

kelas yaitu siswanya masih ada yang belum tahu sama sekali dengan 

huruf hijaiyah dan ada beberapa juga dari mereka sudah tau dalam 

membaca al-Qur’an hanya beberapa persan saja dari mereka 

selebihnya mereka sudah bisa tapi masih terbata-bata dalam membaca 

al-Qur’an 

Peneliti :Faktor apa saja yang menyebabkan sehingga guru terkendala 

mengajar BTQ? 
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Kepala sekolah: Banyak faktor penyebab yang menjadi guru terkendala menagajar 

BTQ salah satunya siswanya susah memahami al-Qur’an sehingga 

mata pelajar yang seharusnya selesai hari ini dengan adanya siswa 

yang tidak paham mengenai al-Qur’an harus di pahamkan betul-betul 

sampai mereka betul paham dan mengerti apa yang di jelaskan oleh 

gurunya tersebut. 

Peneliti :Upaya apa yang bapak lakukan dalam mengatasi kendala tersebut? 

Kepala sekolah :Harus mengambil tindakan yang lebih serius khususnya kepada 

siswa-siswi yang tidak bisa membaca al-Qur’an dan harus di buatkan 

grub atau kelas tambahan tertentu untuk lebih fokus dalam membaca 

al-Qur’an agar semua kesulitan membaca al-Qur’an yang mereka 

alami bisa teratasi dengan baik. 

Hasil Wawancara untuk siswa 

Nama  : Yuni Putri  

Hari, Tanggal : Jum’at, 8 Januari 2021 

Siswa  : kelas XA 

Peneliti :Kesulitan apa yang anda alami pada saat membaca al-Qur’an” 

Siswa :Kesulitan yang sering saya alami dalam membaca al-Qur’an yaitu 

ketika saya membaca al-Qur’an ada huruf-huruf yang susah saya 

bedakan, sehingga saya ragu-ragu dalam membaca al-Qur’an 

Peneliti : Faktor apa saja yang menjadi penyebab dalam kesulitan membaca 

al-Qur’an? 
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Siswa :Kalau saya sendiri dari faktor keluarga yang tidak ada waktu untuk 

mengajarkan al-Qur’an kerena kesibukan masing-masing dengan 

pekerjaanya, akhirnya saya belajar sendiri karena tidak ada tempat 

mengaji di tempat lain. Dulu ada tempat mengaji di mesjid sekarang 

sudah tidak aktif lagi akhirnya belajar sendiri di rumah. 

Peneliti : Apakah anda mempelajari hukum bacaan tajwid sebelum di sekolah  

di sini? 

Siswa : Pernah belajar tapi sekarang sudah tidak dan akhirnya saya sudah 

lupa 

Peneliti :Selama ini apakah anda juga mengikuti kegiatan TPQ d kampung 

tempat anda tinggal? 

Siswa :Tidak pernah karena tidak ada tempat yang khusus untuk belajar 

membaca al-Qur’an. Dulu pernah di mesjid tapi sudah lama tidak 

pernah aktif lagi 

Peneliti :Bagaimana menurut anda metode yang digunakan guru pendidikan 

agama Islam khusunya metode dalam membaca al-Qur’an? 

Siswa :Menurut saya sangat bagus karena itu membuat saya terbiasa dalam 

membaca al-Qur’an yang setiap harinya saya baca dengan metode 

Iqro dan metode privat dengan menggunakan metode tersebut saya 

ada peningkatan dalam membaca al-Qur’an. 

Nama  : Mail 

Hari, Tanggal : Selasa, 9 Maret 2021 
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Kelas  : XB 

Peneliti :Kesulitan apa yang anda alami pada saat membaca al-Qur’an? 

Siswa  : yang pertama kesulitan dalam penyebutan huruf hijaiyah dan yang 

kedua hukum bacaan tajwid saya belum tahu sama sekali. Serta huruf 

hijaiyah yang sama hurufnya beda pengucapannya yang sulit saya 

pahami. 

Peneliti : Faktor apa saja yang menjadi penyebab dalam kesulitan membaca al-

Qur’an? 

Siswa : faktor yang menjadi penyebab kesulitan saya dalam memabaca al-

Qur’an yang pertama karena huruf hijainya sulit saya pahami sehingga 

saya malas untuk mengaji  

Peneliti :Apakah anda mempelajari hukum bacaan tajwid sebelum di sekolah  

di sini? 

Siswa : sebelumnya saya tidak pernah belajar hukum bacaan tajwid sehingga 

saya tidak mengetahui hukum bacaan tajwid itu yang seperti apa  

Peneliti :Selama ini apakah anda juga mengikuti kegiatan TPQ d kampung 

tempat anda tinggal? 

Siswa : di kampung saya tidak ada TPQ yang ada hanya mesjid saja  

Nama  : Risma 

Hari, Tanggal : Senin, 8 Maret 

Kelas  : X-B 

Penelitian :Kesulitan apa yang anda alami pada saat membaca al-Qur’an? 
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Siswa  : kesulitan yang saya alami dalam membaca al-Qur’an yaitu 

pengucapan huruf hijaijah yang hampir mirip tetapi beda 

penyebutannya sehingga saya sulit membedakan huruf tersebut. 

Peneliti :Faktor apa saja yang menjadi penyebab dalam kesulitan membaca al-

Qur’an? 

Siswa : yang pertama sebenaranya dari diri saya sendiri yang tidak mau 

belajar membaca al-Qur’an karena dengan hurufnya yang susah untuk 

di sebut sehingga saya malas untuk belajar membaca al-Qur’an. 

Peneliti :Apakah anda mempelajari hukum bacaan tajwid sebelum di sekolah  

di sini? 

Siswa : sebelumnya saya tidak pernah belajar membaca al-Qur’an 

Peneliti :Selama ini apakah anda juga mengikuti kegiatan TPQ d kampung 

tempat anda tinggal? 

Siswa : pernah saya ikut belajar TPQ tetapi sudah lama dan untuk sekarang 

ini sudah tidak aktif lagi 

Peneliti :Bagaimana menurut anda metode yang digunakan guru pendidikan 

agama Islam khusunya metode dalam membaca al-Qur’an? 

Siswa : dulu guru mengunakan metode hanya cerama dan menjelaskan 

sekarang sudah ada metode baru yaitu metode Iqro dan Talaqqi 

Nama  : Alma 

Hari, Tanggal : Rabu, 24 Maret 2021 

Kelas  : X-C 
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Peneliti : Kesulitan apa yang anda alami pada saat membaca al-Qur’an” 

Siswa  : pertama pengucapan huruf hijaiyah sehingga ssya ragu-ragu dalam 

membaca al-Qur’an yang kedua hukum bacaan tajwid belum saya 

pahami.Peneliti:Faktor apa saja yang menjadi penyebab dalam 

kesulitan membaca al-Qur’an? 

Siswa : faktor penyebab kesulitan membaca al-Qur’an saya yaitu yang 

pertama faktor keluarga yang tidak pernah penyuruh untuk saya 

membaca al-Qur’an sehingga saya tidak termotivasi untuk belajar yang 

kedua faktor lingkungan yang sangat terpengaruh dalam membaca al-

Qur’an. 

Peneliti :Apakah anda mempelajari hukum bacaan tajwid sebelum di sekolah  

di sini? 

Siswa : dulu pernah tapi sudah pernah tidak diadakan lagi di tempat saya 

sehingga sudah tidak ada lagi pembelajaran untuk belajar 

Peneliti :Selama ini apakah anda juga mengikuti kegiatan TPQ d kampung 

tempat anda tinggal? 

Siswa  : belum pernah 

Peneliti : Bagaimana menurut anda metode yang digunakan guru pendidikan 

agama Islam khusunya metode dalam membaca al-Qur’an? 

Siswa : untuk sekarang ini metode yang guru gunakan sangat bagus sehingga 

saya mudah memahami materi yang belau ajarakan. 
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Lampiran 4 

PEDOMAN OBSERVASI 

1. Pedoman Observasi Guru Pendidikan Agama Islam 

Nama Guru   : Tuti Mariani S.Pd 

Hari/Tanggal : 08, Januari, 2021 

Jam/Ruang : ke 1/ Kantor  

NO Indikator/Aspek yang diamati Realisasi 

Ya  Tidak  

1. Persiapan pembelajaran 

a. Membentuk tujuan pembelajaran 

b. Memilih materi pelajaran yang akan 

dipelajari 

c. Mengembangkan  materi ajar 

d. Menyediakan segala kebutuhan 

pembelajaran secara baik 

e. Merumuskan atau membuat RPP 

 

√ 

√ 

 

√ 

 

√ 

√ 

 

2. Pra pembelajaran 

a. Menarik perhatian siswa 

b. Melakukan apresiasi/pretes 

c. Menentukan topik yang akan 

dipelajari 

d. Membangun motivasi siswa 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

3. Kegiatan pembelajaran   

 

 

 

Penguasaan materi pelajaran 

a. Menuliskan suatu masalah yang akan 

dikaji 

b. Membantu dan memperjelas tugas 

kepada siswa 

c. Mempersiapakan kelas dan alat-alat 

yang diperlukan 

d. Mengecek pemahaman siswa terhapat 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
√ 
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masalah yang diberikan 

e. Memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya 

f. Membantu siswa dengan informasi 

jika diperlukan 

g. Membantu siswa merumuskan 

kesimpulan 

h. Memberikan kesempatan untuk 

menyimpulkan hasil dari 

pembelajaran 

 

√ 

 

√ 

 

 
√ 

 
√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pedoman Observasi Siswa 

Nama Siswa : Yuni Putri 

Hari/Tanggal : 08, Januari, 2020 

Kelas    : X 2 

Jam/Ruang : ke 1/Kelas  

 

No Aspek yang dinilai Realisasi  

Ya  Tidak  

1. Kedisiplinan 

a. Siswa tidak hadir 

b. Siswa terlambat masuk kelas 

 

√ 

√ 

 

 

2. Antusias dalam pembelajaran 

a. siswa berpartisipasi aktif dalam 

pembelajaran 

b. siswa memperhatikan apa yang 

disampaikan guru 

c. semangat dalam melaksanakan tugas 

d. mengerjakan tugas sesuai waktu yang telah 

ditentukan 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

√ 
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3. Kreaktifitas 

a. melakukan identifikasi terhadap masalah 

dalam materi  

b. mengajukaann pertanyaan ketika ada yang 

materi pelajaran yang tidak dipahami 

c. mengungkapkan ide, gagasan, pada saat 

pembelajaran berlangsung. 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

Lampiran 4 

kesulitan membaca al-Qur’an siswa SMA Negeri 14 Konawe Selatan 

No Pernyataan 
Jawaban  

Ya Tidak 
1. Saya dapat menyebutkan huruf-huruf hijaiyah dengan 

benar 
 √ 

2.  Saya dapat membedakan huruf hijaiyah ketika 
membaca al-Qur’an 

 √ 

3. Saya dapat melafalkan huruf hijaiyah satu persatu 
sesuai dengan makharujul huruf 

 √ 

4.  Saya merasa kesulitan dalam melafalkan huruf-huruf 
hijaiyah ketika membaca al-Qur’an 

√  

5. Saya merasa kesulitan ketika membaca huruf hijaiyah 
yang bersambung dalam ayat-ayat al-Qur’an 

√  

6. Saya memahami ilmu tajwid dalam membaca al-
Qur’an 

 √ 

7. Saya dapat menerapkan ilmu tajwid dengan benar 
ketika membaca al-Qur’an 

 √ 

8. Saya sudah bisa membaca al-Qur’an dengan baik 
tanpa ragu-ragu 

 √ 

9. Saya merasa kesulitan membaca al-Qur’an ketika 
dituntut untuk menerapkan ilmu tajwid dengan benar 

√  

10. Saya selalu membaca al-Qur’an dengan menerapkan  √ 
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ilmu tajwid 

 

No Nama siswa Huruf hijaiyah 

1 Andi irmayanti َ ث-َََ خَ ََ-جَ ََ-ش   

2 Abdul rajab  َزَ ََ-ها َََ-ح-َََ س   

3 Asman َ َََ-ص  َََ-ظ  َََ-ض  ط   

4 Bambang َ ذَ ََ-َغََ-عَ -كَ ََ-ق   

5 Febriansyah putra َ ث-َََ خَ ََ-جَ ََ-ش   

6 Jusniar  َزَ ََ-ها َََ-ح-َََ س   

7 Muh. Asmin َ ث-َََ خَ ََ-جَ ََ-ش   

8 Muh. Kelvin َ َََ-ص  َََ-ظ  َََ-ض  ط   

9 Nur melia  َزَ ََ-ها َََ-ح-َََ س   

10 Nur hajjah َ ذَ ََ-َغََ-عَ -كَ ََ-ق   

11 Rae satriania َ ث-َََ خَ ََ-جَ ََ-ش   

12 Risma maulina َ َََ-ص  َََ-ظ  َََ-ض  ط   

13 Selviani  َزَ ََ-ها َََ-ح-َََ س   

14 Linda yanti َ ث-َََ خَ ََ-جَ ََ-ش   

15 Lusi damayanti َ ذَ ََ-َغََ-عَ -كَ ََ-ق   

16 Lisa novitasari َ ث-َََ خَ ََ-جَ ََ-ش   

17 Idayanti َ ذَ ََ-َغََ-عَ -كَ ََ-ق   

18 Windy astuti َ ث-َََ خَ ََ-جَ ََ-ش   
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19 Wilda َ ذَ ََ-َغََ-عَ -كَ ََ-ق   

20 Bintang ramadan َ ذَ ََ-َغََ-عَ -كَ ََ-ق   

21 Sindi  َزَ ََ-ها َََ-ح-َََ س   

22 Yogi saputra َ ث-َََ خَ ََ-جَ ََ-ش   

23 Nurul hidayat َ ذَ ََ-َغََ-عَ -كَ ََ-ق   

24 Rosmawati  َزَ ََ-ها َََ-ح-َََ س   

25 Sesilia َ ث-َََ خَ ََ-جَ ََ-ش   

26 Dewi astuti َ َََ-ص  َََ-ظ  َََ-ض  ط   

27 Jalaludin َ ذَ ََ-َغََ-عَ -كَ ََ-ق   

28 Usnul khatima َ ث-َََ خَ ََ-جَ ََ-ش   

29 Sri wahyuni َ ذَ ََ-َغََ-عَ -كَ ََ-ق   

30 Aura hana  َزَ ََ-ها َََ-ح-َََ س   

31 Irmawati َ ث-َََ خَ ََ-جَ ََ-ش   

32 Priska wulandari َ ذَ ََ-َغََ-عَ -كَ ََ-ق   

33 Akbar َ ث-َََ خَ ََ-جَ ََ-ش   

34 Salma َ ذَ ََ-َغََ-عَ -كَ ََ-ق   

35 Erna anggaraini َ َََ-ص  َََ-ظ  َََ-ض  ط   

36 Hardianti  َزَ ََ-ها َََ-ح-َََ س   

37 Rijal zulkifli َ ث-َََ خَ ََ-جَ ََ-ش   

38 Hartini َ ذَ ََ-َغََ-عَ -كَ ََ-ق   

39 Heri asadi َ ذَ ََ-َغََ-عَ -كَ ََ-ق   
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40 Prajoko َ ث-َََ خَ ََ-جَ ََ-ش   

41 Abdul jojon َ ذَ ََ-َغََ-عَ -كَ ََ-ق   

42 Raihana َ َََ-ص  َََ-ظ  َََ-ض  ط   

43 Helvy َ ذَ ََ-َغََ-عَ -كَ ََ-ق   

44 Rian alvian َ ث-َََ خَ ََ-جَ ََ-ش   

45 Rafli  َ َََ-ص  َََ-ظ  َََ-ض  ط   

46 Yustin َ ث-َََ خَ ََ-جَ ََ-ش   

47 Tiara َ ذَ ََ-َغََ-عَ -كَ ََ-ق   

48 Suharni َ ث-َََ خَ ََ-جَ ََ-ش   

49 Rian saputra َ ذَ ََ-َغََ-عَ -كَ ََ-ق   
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Lampiran 5 

 

Wawancara dengan Kepala Sekolah 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan guru pendidikan agama Islam 
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Wawancara dengan salah satu murid SMA Negeri 14 Konawe Selatan 
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Proses pembalajaran SMA Negeri 14 Konawe Selatan  

 

 

 

 

 

Proses pembacaan al-Qur’an siswa  
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Lampiran 6 
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Lampiran 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

103 
 

Lampiran 8 
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RIWAYAT HIDUP 

(CURRICULLUM VITATE 

A. Data Pribadi 

Nama   : Nur Haida 

Tempat/Tanggal lahir : Bone, 28 November 1998 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Status   : Belum kawin 

Nomor HP  : 082259659320 

Alamat  : jln. Poros Ambaipua-Lameuru, Kec. Ranomeeto barat 

Kab.    Konawe Selatan 

Email  : nurhaida906@gmail.com 

Nomor Telepon : 082259659320 

B. Riwayat Pendidikan 

SD   :  SDN 02 lameuru 

SMP/MTs  : SMPN 8 Angkasa 

SMA   : SMAN 14 Konawe Selatan 

Perguruan Tinggi  : IAIN Kendari 

C. Data Keluarga 

Nama Orang Tua 

Nama  Ayah  : Muh. Amir Saputra 

Pekerjaan  : Petani 

Agama   : Islam 

Nama Ibu  : Nur Alam 

Pekerjaan  : Ibu Rumah Tangga 

Nama saudara kandung  

Anak pertama  : Jumaidi Amir 

Anak kedua  : Nur Haida Amir 

Anak ketiga  : Bambang Zakaria Amir 
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Anak keempat  : Muh. Agus Salim Amir 

Anak kelima  : Muh. Sabbang Amir 

 

 

 


