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ABSTRAK 

Sangat penting sekali seorang muslim untuk belajar membaca dan menulis 

Al- Qur'an akan tetapi kurangnya motivasi siswa untuk belajar dan menulis Al-

Qur'an serta pemahaman siswa tentang ilmu tajwid masih kurang membuat 

mereka kesulitan untuk membaca Al-Quran. Diperlukan metode yang efektif guna 

mempermudah siswa dalam membaca Al-Qur‟an. Terdapat berbagai metode dan 

strategi yang bisa digunakan untuk menciptakan pembelajaran yang efektif. Salah 

satunya adalah metode latihan (Drill). Rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah : Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan kesulitan baca tulis Al-

Qur'an pada siswa di SMP Amal Bakti Jatimulyo Kabupaten Lampung Selatan? 

Bagaimana implementasi metode drill dalam mengatasi kesulitan baca tulis Al-

Qur'an pada siswa di SMP Amal Bakti Jatimulyo Kabupaten Lampung Selatan?. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang 

menyebabkan kesulitan baca tulis Al-Qur'an pada siswa di SMP Amal Bakti 

Jatimulyo dan bagaimana implementasi metode drill dalam mengatasi kesulitan 

baca tulis Al-Qur'an pada siswa di SMP Amal Bakti Jatimulyo Kabupaten 

Lampung Selatan. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan dan bersifat 

deskriptif analisis. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data 

primer dan data sekunder yang berkaitan dalam penelitian ini. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan siswa kelas VII 

di SMP Amal Bakti Jatimulyo untuk membaca al-Qur‟an dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, diantaranya yaitu : pertama, Belum adanya dorongan atau 

kemauan untuk belajar Al-Qur‟an dan siswa cenderung malas untuk membaca al-

Qur‟an.  Kedua, Setiap siswa memiliki kemampuan daya fikir yang berbeda-beda. 

Ketiga, Keterbatasan waktu jam pelajaran. Keempat, Siswa-siswa yang malas dan 

kemauan belajar al-Qur‟annya rendah dan siswa-siswa yang berasal dari 

lingkungan keluarga yang kurang  mendukung. Kelima, Pengetahuan dan 

kemampuan tentang cara baca tulis al-Qur‟an seperti identifikasi huruf, 

makharijul huruf dan tajwid masih sangat kurang. Adapun hasil dari implementasi 

metode dril dalam mengatasi kesulitan baca tulis Al-Qur'an pada siswa di SMP 

Amal Bakti Jatimulyo Kabupaten Lampung Selatan diantaranya, yaitu peserta 

didik tersebut akan dapat mempergunakan daya fikirnya yang semakin lama akan 

bertambah baik, sehingga lebih teliti dalam mendorong daya ingatnya dan  

Pengetahuan peserta didik bertambah dalam berbagai segi, dan peserta didik 

tersebut akan memperoleh paham yang lebih baik dan lebih mendalam. 

Kata Kunci :  Metode Drill, Pembelajaran AL-Qur‟an 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

  



 

MOTTO 

                                   

“dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, Yaitu kitab Tuhanmu (Al- 

Quran). tidak ada (seorangpun) yang dapat merobah kalimat-kalimat-Nya. dan 

kamu tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain dari padanya”. 

(QS. Al-Kahfi (18) : 27)
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 Al-Qur‟an Cordoba, Al-Qur‟an Tajwid dan Terjemah, (Bandung : Cordoba 

Internasional-Indonesia, 2013), h.296. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul  

Sebelum penulis menguraikan skripsi ini lebih lanjut, terlebih dahulu 

akan dijelaskan pengertian istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi 

ini dengan maksud untuk menghindari kesalah pahaman bagi para pembaca. 

Judul skripsi ini adalah “IMPLEMENTASI METODE DRILL DALAM 

MENGATASI KESULITAN BACA TULIS AL-QUR'AN DI SMP AMAL 

BAKTI JATIMULYO KABUPATEN LAMPUNG SELATAN”. Adapun 

penjelasan istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut: 

1. Pengertian Implementasi Belajar Mengajar 

Implementsi adalah penerapan atau pelaksanaan. Implementasi 

merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi 

dalam suatu tindakan praktis sehingga memberi dampak, baik berupa 

perubahan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap.
2
 

Proses belajar mengajar adalah suatu aspek dari lingkungan 

sekolah yang diorganisasi. Lingkungan ini diatur serta diawasi agar 

kegiatan belajar terarah sesuai dengan tujuan pendidikan. Pengawasan 

itu turut menentukan lingkungan itu membantu kegiatan belajar. 

Lingkungan belajar yang baik adalah lingkungan yang menantang dan 

merangsang para siswa untuk belajar, memberikan rasa aman dan 

                                                             
2
 Prof. Dr. H. E. Mulyasa, M. Pd, Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), h. 178. 

 



 

kepuasan serta mencapai tujuan yang diharapkan. Salah satu faktor 

yang mendukung kondisi belajar didalam suatu kelas adalah job 

description proses belajar mengajar yang berisi serangkaian pengertian 

peristiwa belajar yang dilakukan oleh kelompok-kelompok siswa. 

Sehubungan dengan hal ini, job description guru dalam implementasi 

proses belajar mengajar adalah: 

a. Perencanaan instruksional, yaitu alat atau media untuk 

mengarahkan kegiatan-kegiatan organisasi belajar. 

b. Organisasi belajar yang merupakan usaha menciptakan wadah dan 

fasilitas-fasilitas atau lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan 

yang mendukung kemungkinan terciptanya proses belajar 

mengajar. 

c. Menggerakkan anak didik yang merupakan usaha memancing, 

membangkitkan, dan mengarahkan motivasi belajar siswa. 

Penggerak atau motivasi disini pada dasarnya mempunyai makna 

lebih dari pemerintah, mengarahkan, mengaktualkan dan 

memimpin. 

d. Supervisi dan pengawasan, yakni usaha mengawasi, menunjang, 

membantu, menugaskan, dan mengarahkan kegiatan belajar 

mengajar sesuai dengan perencanaan instruksional yangtelah 

didesain sebelumnya. 



 

e. Penelitian yang lebih bersifat penafsiran (assessment) yang 

mengandung pengertian yang lebih luas dibanding dengan 

pengukuran atau evaluasi pendidikan.
3
 

2. Metode Drill 

Metode drill adalah metode yang digunakan dengan cara 

memberikan latihan-latihan keterampilan yang dilakukan secara 

berulang-ulang untuk mencapai suatu ketangkasan atau keterampilan 

dalam melakukan sesuatu. Siswa perlu dilatih secara praktis oleh guru 

untuk melaksanakan sesuatu (kegiatan ibadah), agar mereka bisa 

melaksanakannya dengan betul dan lancar. Untuk itu perlu dipahami 

dalam situasi yang bagaimana patut dilakukan latihan-latihan 

kecakapan yang praktis ini dan bagaimana cara pelaksanaannya yang 

baik dan tepat. Metode drill tepat digunakan, diantaranya: 

a. Untuk kecakapan mental, misalnya praktik sholat, thaharah, 

membaca Al-Qur'an dengan mempraktikkan ilmu tajwid dan lain-

lain. 

b. Untuk ketajaman asosiasi, misalnya: mengenal simbol-simbol, 

membaca peta dan lain-lain. 

c. Untuk kecakapan motoris, misalnya: menulis huruf arab, 

memandikan mayat,  mengendarai sepeda motor, dan lain-lain. 

                                                             
3
 Syaiful Bahri Djamarah, Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta: PT 

Rineka Cipta, 2010), h.5. 

 

 



 

Metode mengajar yang dibawakan oleh seorang guru, semestinya 

dapat membangkitkan potensi (bakat-bakat) yang terpendam dalam diri 

siswa, bisa membangkitkan motivasi siswa dalam belajar, 

menyenangkan siswa, serasi dan bervariasi. Metode drill baik sekali 

ditetapkan untuk menyampaikan pelajaran agama islam, khususnya 

oleh guru-guru di sekolah, orang tua di rumah, atau guru ngaji di 

masyarakat. Manfaatnya sungguh luar biasa, untuk menanamkan 

kebiasaan-kebiasaan akhlak yang baik, kebiasaan beribadah dengan 

penuh kesadaran dan tanggung jawab. Kebiasaan anak berakhlak yang 

baik serta rajin beribadah, karena telah terlatih dan terbiasa sejak dini. 

Melalui metode drill, siswa dapat dilatih secara berkelompok 

maupun secara individual dalam bentuk latihan menulis, melafalkan 

ataupun keterampilan fisik maupun mental. Pada tahap awal akan terasa 

rumit dan sulit, tetapi jika telah dibiasakan akan tertanam gerakan yang 

refleks yang serasi dan spontan dan tidak lagi merupakan kesulitan 

yang berkelanjutan. Ini berarti bahwa mempelajari materi baca tulis Al-

Qur'an dengan menggunakan metode drill diharapkan siswa bisa 

berlatih menulis serta melafalkan ayat Al-Qur'an yang mengandung 

hukum bacaan tersebut, sehingga siswa bisa menerapkannya ketika 

sedang membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar.
4
 

                                                             
4
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3. Baca Tulis Al-Qur'an  

Membaca dalam bahasa indonesia berasal dari kata dasar “baca” 

yang secara sederhana dapat diartikan sebagai ucapan lafadz bahasa 

lisan menurut aturan-aturan tetentu. Pada dasarnya membaca meliputi 

beberapa aspek, yaitu: 

a. Kegiatan Visual yaitu yang melibatkan mata sebagai indera. 

b. Kegiatan yang terorganisir dan sistematis, yaitu tersusun dari 

bagian awal sampai pada bagian akhir. 

c. Sesuatu yang abstrak (teoritis), namun bermakna. 

d. Sesuatu yang berkaitan dengan bahasa dan masyarakat tertentu. 

Sebagaimana disebutkan diatas dalam proses membaca ada dua 

aspek pokok yang saling berkaitan yaitu pembaca dan bahan bacaan. 

Ditinjau dari segi pelakunya, membaca merupakan salah satu dari 

kemampuan (penguasaan) bahasa seseorang. Kemampuan lainnya 

dalam berbahasa yaitu, kemampuan menyimak (mendengarkan), 

berbicara, dan menulis. Kemampuan mendengar dan berbicara 

dikelompokkan kepada komunikasi lisan sedang kemampuan membaca 

dan menulis termasuk dalam komunikasi tulisan.
5
 

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran atau pembinaan baca tulis Al-Qur'an adalah kegiatan 
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pembelajaran membaca dan menulis yang ditekankan pada upaya 

memahami informasi, tetapi ada pada tahap menghafalkan (melisankan) 

lambang-lambang dan mengadakan pembiasaan melafadzkannya serta 

cara menuliskannya. Adapun tujuan dari pembinaan atau pembelajaran 

baca tulis Al-Qur'an ini adalah agar dapat membaca kata-kata dengan 

kalimat sederhana dengan lancar dan tertib serta dapat menulis huruf 

dan lambang-lambang arab dengan rapi, lancar dan benar. 

4.  SMP Amal Bakti Jatimulyo 

Siswa sekolah menengah pertama berada pada tahap remaja 

awal dengan rentan usia antara 12-15 tahun. Pada usia ini, siswa berada 

dalam masa pubertas, dimana terjadi transisi dan perkembangan pada 

dirinya baik secara fisik, psikis, maupun secara sosial. Siswa mulai 

meninggalkan peran sebagai anak anak dan berusaha tidak tergantung 

pada orang tua. Fokus dari tahap ini adalah penerimaan terhadap bentuk 

kondisi fisik serta berupaya mengembangkan diri melalui pergaulan 

dengan membentuk teman sebayanya (peer group).  

Perubahan dan perkembangan tersebut menjadikan siswa SMP 

berada pada masa yang banyak menarik perhatian karena sifat-sifat 

khas yang dimilikinya. Perkembangan emosi siswa pada usia remaja 

awal menunjukkan sifat yang sensitif dan rekreatif (kritis), emosinya 

sering bersifat negatif dan temperamental. Melalui interaksisosial 

timbal balik dengan lingkungan yang kurang baik, mereka akan mudah 



 

tergoda untuk melakukan berbagai kenakalan.
6

 SMP Amal Bakti 

Jatimulyo ini adalah sebuah lembaga pendidikan pada tingkat 

menengah pertama yang berada di Kabupaten Lampung Selatan. 

Berdasarkan pada uraian penegasan judul diatas maka peneliti 

akan mengambil data penelitian di SMP Amal Bakti Jatimulyo dan 

memilih judul “Implementasi Metode Drill dalam Mengatasi Kesulitan 

Baca Tulis Al-Qur'an di SMP Amal Bakti Jatimulyo Kabupaten 

Lampung Selatan”. Berarti suatu penelitian yang berusaha untuk 

mengkaji tentang tugas-tugas yang dilaksanakan oleh guru dalam 

membimbing dan mengarahkan siswa agar bisa membaca dan menulis 

Al-Qur'an dengan baik dan benar khususnya bagi siswa SMP Amal 

Bakti Jatimulyo. 

B. Alasan Memilih Judul 

Penulis memilih judul propasal skripsi ini dengan mengemukakan 

alasan pemilihan judul sebagai berikut: 

1. Alasan Objektif 

Sangat penting sekali seorang muslim untuk belajar membaca 

dan menulis Al-  Qur'an, apalagi pada jenjang SMP Pasti sudah 

diajarkan dari kecil oleh orang tua peserta didik. Disini masih banyak  

siswa yang belum lancar dan fasih membaca dan menulis Al-Qur'an. Itu 
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karena kurangnya motivasi siswa untuk belajar dan menulis Al-Qur'an, 

pemahaman siswa tentang ilmu tajwid masih kurang, karena game juga 

bisa menyebabkan malas membaca dan menulis Al-Qur'an, kemudian 

SMP Amal Bakti ini adalah lembaga pendidikan islam kenapa masih 

banyak yang belum mengenal dan belum bisa membaca Al-Qur'an. 

Maka dari itu, penulis melakukan penelitian Implementasi Metode Drill 

dalam Mengatasi Kesulitan Baca Tulis Al-Qur'an harapannya agar 

peserta didik mampu memahami, membaca, dan menulis Al-Qur'an 

dengan baik dan benar. 

2. Alasan Subjektif  

a. Untuk mengetahui kesulitan dan bentuk-bentuk Implementasi 

Metode Drill dalam mengatasi kesulitan baca tulis Al-Qur'an di 

SMP Amal Bakti Jatimulyo. 

b. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kesulitan baca tulis Al-

Qur′an pada siswa di SMP Amal Bakti Jatimulyo Kabupaten 

Lampung Selatan. 

c. Permasalahan yang dipilih penulis sangat relevan/bersangkutan 

dengan Fakultas Keguruan dengan Jurusan Pendidikan Agama 

Islam. 

C. Latar Belakang Masalah 

Salah satu ciri menjadi guru yang profesional yakni mempunyai 

strategi pembelajaran yang matang. Karena strategi pembelajaran masih 

konseptual, oleh karena itu dibutuhkan metode pembelajaran untuk 



 

mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan 

nyata untuk mencapai tujuan pembelajaran.  

Dengan adanya metode pembelajaran akan mempermudah peserta 

didik mencapai kompetensi tertentu. Sehingga dalam proses pembelajaran 

metode memegang peran yang sangat penting. Semakin baik metode yang 

digunakan semakin baik pula hasilnya. Metode pembelajaran juga sebagai 

implementasi strategi pembelajaran dan bersifat konseptual. Sehingga antara 

strategi dan metode pembelajaran harus berjalan beriringan.  

Keberagaman metode pembelajaran harus dimanfaatkan sebaik 

mungkin agar tujuan pembelajaran tercapai. Guru yang memiliki taktik 

pembelajaran yang disukai peserta didik, maka akan mudah tercapai metode 

pembelajaran yang diinginkan.  

Sejatinya sebagai seorang guru adalah sebagai fasilitator untuk 

menyampaikan ilmu pada peserta didik. Namun, beberapa problematika 

selama proses mengajar sering terjadi di luar dugaan. Sehingga seorang guru 

selama proses pembelajaran harus memahami terhadap teori belajar, model, 

strategi, metode dan teknik yang akan digunakan.  

Dalam proses pembelajaran, metode pembelajaran yang efektif 

sangat diperlukan. Terdapat berbagai metode dan strategi yang bisa 

digunakan untuk menciptakan pembelajaran yang efektif. Salah satunya 

adalah metode latihan (Drill). metode latihan (Drill) adalah metode 

mengajar dengan memberikan latihan-latihan kepada peserta didik untuk 



 

memperoleh keterampilan. Semakin sering guru melatih keterampilan, 

semakin mudah peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. 

Menurut Dimyati dan Mudjiono pembelajaran adalah kegiatan guru 

yang terprogram dalam desain instruksional, untuk membuat siswa belajar 

secara aktif, yang menekankan pada penyediaan sumber belajar. Al-Qur'an 

merupakan pedoman umat islam dalam setiap aspek kehidupan. Langkah 

awal untuk dapat memahami pesan yang terkandung didalamnya adalah 

dengan membacanya. Untuk dapat membaca Al-Qur'an dengan fasih baik 

dan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, diperlukan pengajaran, latihan 

dan pembiasaan. Hal ini sangat penting karena membaca Al-Qur'an tidak 

sama dengan membaca kitab suci lain, buku atau tulisan yang lainnya. 

Wahyu Al-Qur'an yang pertama kali diturunkan Allah SWT kepada 

nabi Muhammad SAW melalui malaikat jibril di gua hiro ialah surat Al-

Alaq yang berbunyi: 

                                   

                             

 

Artinya : 

1.  bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan. 

2.  Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 

3.  Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah. 

4.  yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam. 

5.  Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.
7
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Maksud dari uraian ayat diatas yaitu Allah mengajar manusia dengan 

perantaraan tulis baca. 

Dari ayat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Allah SWT 

mengajar manusia dengan perantara membaca. Oleh karena itu, langkah 

awal untuk dapat memahami pesan dan ajaran yang terkandung di 

dalamnya.
8
 

Al-Qur‟an diturunkan Allah kepada umat manusia untuk dibaca dan 

diamalkan. Iatelah terbukti menjadi cahaya di dalam memimpin manusia 

untuk mengarungi perjalanan kehidupan. Tanpa membacanya manusia tidak 

akan mengerti akan isinya dan tanpa mengamalkannya manusia tidak akan 

dapat merasakan kebaikan serta keutamaan petunjuk Allah di dalam Al-

Qur‟an. Salah satu komponen disekolah yang bertanggung jawab secara 

langsung dalam hal membina perkembangan kemampuan siswa dalam 

membaca Al-Qur‟an adalah Guru Agama Islam. 

Di semua jenjang pendidikan Sekolah sudah mengajarkan baca tulis 

Al-Qur‟an kepada para siswanya, untuk mengatasi generasi Islam yang buta 

tentang huruf Al-Qur'an. Salah satunya di SMP Amal Bakti Jatimulyo yang 

mempunyai program membaca Al-Qur‟an (BTA) sejak tahun 2004 yang 

mewajibkan membaca Al-Qur‟an setiap pagi 10 ayat di jam pertama 

sebelum pembelajaran dimulai. Karena di SMP Amal Bakti Jatimulyo masih 

banyak siswa yang belum lancar membaca Al-Qur'an, bahkan ada sebagian 

siswa yang sama sekali belum mengenal huruf hijaiyyah karena banyaknya 
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siswa dari sekolah lama yang belum mengajarkan membaca Al-Qur‟an serta 

para siswa yang tidak mengenal TPA. Program yang dilaksanakan di 

sekolah ini juga merupakan kewajiban bagi semua para guru yang masuk di 

jam pertama untuk membimbing dan menuntun siswa yang belum lancar 

dalam membaca Al-Qur‟an. Saat pembelajaran BTA ada beberapa metode 

yang pernah di gunakan yaitu metode Iqra‟, metode Al-Baghdadiyah 

terkadang menggunakan metode buatan sendiri. 

Sejak tahun 2018/2019 di ganti dengan metode Iqra‟ di harapkan 

siswa menjadi mudah dan menyenangkan belajar membaca Al-Qur‟an 

dengan metode ini. Baca tulis Al-Qur‟an di SMP Amal Bakti termasuk 

kedalam salah satu materi muatan lokal, dimana penerapan materi ini 

dilakukan setiap harinya yaitu setiap jam pertama sebelum dimulainya mata 

pelajaran pertama di sekolah. Adapun penelitian ini bertujuan untuk 

mengidentifikasi kesulitan-kesulitan yang di alami oleh siswa SMP Amal 

Bakti Jatimulyo dalam membaca Al-Qur‟an. Dari kesulitan-kesulitan 

tersebut dapat pula diketahui dalam menggunakan Implementasi metode 

drill yang telah diterapkan oleh guru agama untuk membantu siswa agar 

mampu membaca Al-Qur‟an. Maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut dengan judul “Implementasi Metode Drill dalam 

Mengatasi Kesulitan Baca Tulis Al-Qur'an di SMP Amal Bakti Jatimulyo 

Kabupaten Lampung Selatan. 

 



 

D.  Batasan Masalah 

Sesuai dengan judul diatas, yaitu Implementasi Metode Drill dalam 

Mengatasi Kesulitan Baca Tulis Al-Qur'an di SMP Amal Bakti Jatimulyo 

Kabupaten Lampung Selatan, maka penelitian ini diadakan dengan subyek 

Implementasi Metode Drill dan mengatasi kesulitan baca tulis Al-Qur'an. 

Implementasi Metode Drill disini yaitu bagaimana cara guru 

melakukan latihan-latihan keterampilan yang dilakukan secara berulang-

ulang untuk mencapai suatu proses pembelajaran dengan baik, dan 

mengatasi kesulitan baca tulis Al-Qur'an disini bagaimana guru 

mengajarkan, dan menciptakan proses pembelajaran tersebut agar siswa 

mampu membaca dan menulis al-Qur'an dengan baik dan benar. Dan itu 

sudah menjadi kebiasaan di SMP Amal Bakti Jatimulyo, untuk membaca 

Al-Qur'an pada jam pertama sebelum proses pembelajaran dilakukan. 

E.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana implementasi metode 

drill dalam mengatasi kesulitan baca tulis Al-Qur'an pada siswa di SMP 

Amal Bakti Jatimulyo Kabupaten Lampung Selatan?” 

 

 

 



 

F.  Tujuan Penelitian 

1. Tujuan  Penelitian 

“Untuk mengetahui implementasi metode drill dalam mengatasi 

kesulitan baca tulis Al-Qur'an pada siswa di SMP Amal Bakti 

Jatimulyo Kabupaten Lampung Selatan”. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi sekolah penelitian ini diharapkan menjadi motivasi dalam 

rangka meningkatkan pembelajaran Al-Qur'an pada peserta didik 

dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam sehingga para siswa 

dapat lebih senang dalam mempelajari Al-Qur‟an dan dapat 

membaca lebih baik lagi dari sebelumnya (baik dan fasih). 

b. Bagi guru diharapkan penelitian ini menjadi bahan informasi positif 

agar memenuhi standar kompetensi dalam mengajar, sehingga 

kompetensi yang dimilikinya tersebut dapat bedampak positif bagi 

peningkatan pembelajaran baca tulis Al-Qur'an pada peserta didik 

atau siswa tersebut. 

c. Bagi penulis penelitian ini diharapkan menjadi informasi, 

ilmu/pengetahuan dan pengalaman yang berharga dalam rangka 

lebih memahami akan fungsi sebagai seorang guru yang dituntut 

profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya 

dalam proses pembelajaran. 



 

d. Untuk memenuhi syarat wajib bagi setiap mahasiswa dalam meraih 

gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung. 

 

 

 

 

  



 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Implementasi Metode Drill 

1.  Pengertian Implementasi 

Kata implementasi sendiri berasal dari bahasa inggris “to 

implement” artinya mengimplementasikan. Implementasi adalah 

pelaksanaan, kata penerapan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, 

tindakan atau mekanisme suatu sistem. Tidak hanya sekedar aktivitas, 

implementasi merupakan suatu kegiatan yang direncanakan serta 

dilaksanakan serius, juga mengacu pada norma-norma tertentu guna 

mencapai tujuan kegiatan. 

Menurut Van Meter dan Van Horn implementasi adalah 

pelaksanaan tindakan oleh individu, pejabat, instansi pemerintah, 

maupun kelompok swasta dengan tujuan untuk menggapai cita-cita 

yang telah digariskan dalam keputusan tertentu. Sedangkan menurut 

guntur setiawan implementasi adalah perluasan dari aktivitas yang 

saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan serta tindakan 

dengan tujuan untuk menggapainya juga diperlukan jaringan pelaksana 

birokrasi yang efektif.
9
 Dalam Oxford Advance Learner's Dictionary 
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dikemukakan bahwa implementasi adalah penerapan sesuatu 

yangmemberikan efek atau dampak. 
10

 

Di dalam proses pembelajaran Guru pembimbing Program BTA 

menggunakan metode khusus untuk menghadapi siswa yang masih 

kesulitan belajar membaca Al-Qur‟an. Hal ini guru menyesuaikan 

tingkat kemampuan masing-masing siswa, metode  tersebut antara lain :  

1) Adanya pantauan khusus dari guru untuk lebih menekankan dan 

mendorong siswanya agar bisa membaca Al-Qur‟an. 

2) Memberikan motivasi serta dorongan untuk berlomba-lomba 

mencapai target membaca Al-Qur‟an dengan baik dan benar. 

3) Mengajak siswa untuk setiap hari menghafal huruf hijaiyyah, saat 

pelaksanaan program BTA dan di tes lagi  perkembangan hafalan 

huruf hijaiyyahnya. 

4) Mengaplikasikan di pagi hari jam pertama membaca sepuluh 

ayat sebelum pembelajaran di mulai agar para siswa terbiasa 

membaca AlQur‟an. 

5) Saat pembelajaran BTA di kelas menyediakan waktu intensif yang 

lebih banyak. 

Pada pembelajaran Al-Husna, media pembelajaran yang 

digunakan untuk belajar membaca Al-Qur‟an yaitu menggunakan buku. 

Metode Al-Husna yang diterbitkan oleh Maulana Media. Dalam proses 
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pembelajarannya, guru pembimbing dibantu oleh asistenya itu siswa 

yang sudah mampu membaca, satu persatu siswa di panggil sesuai 

absen. Siswa yang belum mampu membaca menggunakan kartu Al-

Husna terlebih dahulu disimak oleh asisten yang nantinya akan di 

setorkan kepada guru pembimbing. Bagi siswa yang belum mampu 

membaca guru pembimbing menyediakan kartu Al-Husna yang berisi 

tentang huruf-huruf hijaiyyah.
11

 

3. Pengertian Metode Drill 

Sebelum memahami lebih lanjut mengenai metode drill 

alangkah baiknya jika kita memahami pengertian metode terlebih 

dahulu. Menurut Fathurrahman Pupuh (2007) metode secara harfiah 

berarti cara. Dalam pemakaian yang umum, metode diartikan sebagai 

suatu cara atau prosedur yang dipakai untuk mencapai tujuan tertentu. 

Dalam kaitannya dengan pembelajaran, metode didefinisikan sebagai 

cara-cara menyajikan bahan pelajaran pada peserta didik untuk 

tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, salah satu 

keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam 

pembelajaran adalah keterampilan memilih metode. 
12
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Pemilihan metode terkait langsung dengan usaha-usaha guru 

dalam menampilkan pengajaran yang sesuai dengan situasi dan kondisi 

sehingga pencapaian tujuan pengajaran diperoleh secara optimal. Oleh 

karena itu, salah satu hal yang sangat mendasar untuk dipahami guru 

adalah bagaimana memahami kedudukan metode sebagai salah satu 

komponen bagi keberhasilan kegiatan belajar mengajar sama 

pentingnya dengan komponen-komponen lain dalam keseluruhan 

komponen pendidikan. Makin tepat metode yang digunakan oleh guru 

dalam mengajar akan semakin efektif kegiatan pembelajaran. 

Untuk membelajarkan siswa sesuai dengan cara-gaya belajar 

mereka sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan optimal ada 

berbagai metode pembelajaran. Dalam prakteknya, kita (guru) harus 

ingat bahwa tidak ada metode pembelajaran yang paling tepat untuk 

segala situasi atau kondisi. Oleh karena itu, dalam memilih metode 

pembelajaran yang tepat haruslah memperhatikan kondisi siswa, sifat 

materi bahan ajar dan kondisi guru itu sendiri. Terdapat berbagai 

macam metode pembelajaran dalam proses belajar mengajar antara lain: 

Cooperative learning, problem solving, problem promting, role playing, 

talking stik, metode latihan (drill),  make a match, metode karya wisata 

danlain sebagainya.
13

 

Metode drill (latihan) sering juga disebut drill and practice atau 

drilling and practice. Menurut Roestiyah (2008:125) drill adalah suatu 
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teknik yang dapat diartikan sebagai suatu metode mengajar dimana 

siswa melaksanakan kegiatan-kegiatan latihan, agar siswa memiliki 

ketangkasan dan ketrampilan yang lebih tinggi dari apa yang dipelajari. 

Jadi drill and practice merupakan metode mengajar dengan 

menekankan banyak latihan. Semakin banyak berlatih maka siswa akan 

semakin terampil.
14

 

Metode drill disebut juga metode training, merupakan suatu cara 

mengajar yang baik untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan tertentu. 

Juga sebagai sarana untuk memelihara kebiasaan-kebiasaan yang baik. 

Selain itu, metode ini dapat juga digunakan untuk memperoleh suatu 

ketangkasan, ketetapan, kesempatan, dan keterampilan.
15

 

Sebagai suatu metode yang diakui banyak mempunyai 

kelebihan, juga tidak dapat disangkal bahwa metode drill mempunyai 

beberapa kelemahan. Maka dari itu, guru yang ingin mempergunakan 

metode drill ini kiranya tidak salah bila memahami karakteristik metode 

ini. 

3. Kelebihan Metode Latihan (Drill) 

a. Untuk memperoleh kecakapan motorik, seperti menulis, melafalkan 

huruf, kata-kata atau kalimat, membuat alat-alat, menggunakan 
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alat-alat (mesin permainan dan atletik), dan terampil menggunakan 

peralatan olahraga. 

b. Untuk memperoleh kecakapan mental seperti dalam perkalian, 

menjumlahkan, pengurangan, pembagian, tanda-tanda (simbol), 

dan sebagainya. 

c. Untuk memperoleh kecakapan dalam bentuk asosiasi yang dibuat, 

seperti hubungan huruf-huruf dalam ejaan, penggunaan simbol, 

membaca peta, dan sebagainya. 

d. Pembentukan kebiasaan yang dilakukan dan menambah ketepatan 

serta kecepatan pelaksanaan. 

e. Pemanfaatan kebiasaan-kebiasaan yang tidak memerlukan 

konsentrasi dalam pelaksanaannya. 

f. Pembentukan kebiasaan-kebiasaan membuat gerakan-gerakan yang 

kompleks, rumit, menjadi lebih otomatis. 

4. Kelemahan Metode Latihan (Drill) 

a. Menghambat bakat dan inisiatif siswa, karena siswa lebih banyak 

dibawa kepada penyesuaian dan diarahkan jauh dari pengertian. 

b. Menimbulkan penyesuaian secara statis kepada lingkungan. 

c. Kadang-kadang latihan yang dilaksanakan secara berulang-ulang 

merupakan hal yang monoton, mudah membosankan. 

d. Membentuk kebiasaan yang kaku, karena bersifat otomatis. 



 

e. Dapat menimbulkan Verbalisme.
16

 

5.  Langkah-langkah penerapan metode drill 

Adapun langkah-langkah penerapan metode drill antara lain: 

a. Digunakan untuk pelajaran yang ringan, otomatis dan pemikiran 

siswa yang tidak mendalam 

b. Guru harus memilih latihan yang mempunyai arti luas maksudnya  

siswa diberi pemahaman akan materi yang akan digunakan sebagai 

bahan metode drill 

c.  Perlu melakukan mengutamakan ketetapan, agar siswa melakukan 

latihan secara tepat 

d.  Guru juga mempertimbangkan akan waktu yang digunakan untuk 

metode drill agar siswa tidak mudah bosan 

e.  Guru juga harus memperhatikan setiap perbedaan individu siswa
17

 

Guru sekolah menengah pertama adalah guru yang mengajar 

dan mengelola administrasi disekolah itu. Untuk melakanakan tugasnya 

prinsip-prinsip tentang tingkah laku yang diinginkan dan diharapkan 

dari semua situasi pendidikan adalah berjiwa pancasila. Berilmu 

pengetahuan dan keterampilan dalam menyampaikan seta dapat 

dipertanggung jawabkan didaktis dan metodis. Demikian juga guru 
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pendidikan agama tersebut berbeda dengan guru-guru bidang studi 

lainnya, guru agama di samping melaksanakan tugas dan pembinaan 

bagi siswa ia juga membantu dalam mengajarkan membaca dan menulis 

Al-Qur'an dengan  baik dan benar. 

Agama Islam mengajarkan baik di dalam Al-Qur'an maupun 

hadist Rasulullah SAW, bahwa setiap umat islam wajib mendakwahkan 

menyampaikan dan memberikan pendidikan agama islam kepada yang 

lain sebagaimana dipahami dari firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 

125: 

                                

                          

Artinya: 

„serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan 

pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik”.
18

 

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa siapapun dapat 

menjadi pendidik agama islam atau disebut guru agama asalkan dia 

memiliki kemampuan, pengetahuan serta mampu mengimplikasikan 

nilai yang relevan dalam pengetahuan itu yakni sebagai penganut 

agama yang patut dicontoh dalam agama yang diajarkan dan bersedia 

menularkan pengetahuan agama serta nilainya kepada orang lain. 
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Secara sempit mengajar dapat diartikan sebagai proses 

penyampaian pengetahuan kepada siswa. Dalam pengertian lebih luas, 

mengajar mencakup segala kegiatan menciptakan situasi agar siswanya 

belajar, pengertian belajar ini cukup luas, mencakup pula upaya atau 

strategi guru untuk mendorong siswa agar belajar, menata ruang atau 

tempat duduk siswa, mengelompokkan siswa, menciptakan berbagai 

kegiatan kelompok, memberikan berbagai bentuk tugas, membantu 

siswa yang lambat, memberikan pengayaan kepada siswa yang pandai 

dan lain sebagainya.
19

 

Menciptakan anak didik yang cerdas berprestasi bukanlah tugas 

yang mudah, oleh karenanya seorang guru harus yang memiliki 

keahlian tersendiri dalam mengajar. Begitu beratnya tugas yang 

diemban seorang guru sehingga harus memiliki kriteria berikut: 

1 Takwa kepada Allah SWT. 

2 Berilmu. 

3 Sehat jasmani. 

4 Berkelakuan Baik. 

Dari uraian diatas, latar belakang pendidikan dan pengalaman 

mengajar adalah dua aspek yang mempengaruhi kompetensi seorang 

guru dibidang pendidikan dan pengajaran. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa guru adalah semua orang yang berwenang dan 
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bertanggung jawab untuk membimbing dan membina siswanya, baik 

secara individual maupun secara klasikal, disekolah maupun diluar 

sekolah. 

B.     Kesulitan dan Kemampuan Baca Tulis Al-Qur'an 

1.   Pengertian Membaca Al-Qur'an 

Wahyu pertama yang disampaikan kepada Nabi Muhammad 

adalah perintah untuk membaca, dan melalui membaca Allah 

mengajarkan manusia sesuatu atau pengetahuan yang tidak 

diketahuinya. Surat Al-Alaq : 1-5) secara tersirat dalam perintah 

membaca tersebut mengandung arti bahwa degan membaca manusia 

akan memperoleh ilmu pengetahuan. Selanjutnya dalam proses 

membaca ada dua aspek yang saling berhubungan dan merupakan 

sesuatu yang pasti ada yaitu pembaca dan objek yang dibaca. Objek 

bacaan inilah yang kemudian akan menjadikan si pembaca memperoleh 

pengetahuan baru dari yang dibacanya itu. 

Objek bacaan bisa beragam bentuknya, bisa membaca tulisan 

atau membaca tanda-tanda alam. Dalam kaitan ini objek bacaan adalah 

tulisan. Dan dalam hal membaca tulisan, sesoorang harus mengenal 

terlebih dahulu lambang-lambang yang akan dibacanya yaitu dalam 

bentuk huruf-huruf; Huruf sebagai suatu lambang bunyi dalam suatu 

bahasa memiliki sistem karena ia dalam strukturnya menuruti kaidah-

kaidah dan hierarki tertentu. Setiap huruf sebagai suatu lambang dalam 



 

pengujarannya atau pelafalannya juga menuruti kaidah-kaidah 

tertentu.
20

 

Secara singkat tentang hal itu Tampubolon menegaskan “dari 

fonem fonem dapat terbentuk morfem-morfem dan kata-kata, dan dari 

kata-kata dapat terbentuk frase-frase, klausa dan kalimat, dan dari 

kalimat-kalimat terbentuk wacana. Tahapan tersebut bila dianalogkan 

dengan bacaan bahasa arab atau bacaan Al-Qur'an, seseorang dituntut 

untuk mampu melafalkan huruf-huuf dengan makhraj huruf yang sesuai 

dengan kaidah-kaidah. Hal itu sebagai dasar untuk bisa melafalkan 

secara (fasih benar dan tepat) mufradat, kalimat-kalimat, kalimat-

kalimat terstruktur, jumlah, dan kalam. 

Khusus dalam membaca Al-Qur'an kemampuan tersebut diatas 

harus dibarengi dengan kemampuan mengetahui ilmu tajwid dan 

mengaplikasikannya dalam membaca teks. Tentang hal ini bisa 

difahami dari perintah membaca Al-Qur'an secara tartil, yaitu firman 

Allah SWT dalam surat Al-Muzzamil ayat 4 : 

              

Artinya : 

Atau  lebih dari seperdua itu dan bacalah Al-Qur‟an itu dengan 

perlahan-lahan.
21
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2.  Kemampuan Membaca dan Menulis Al-Qur'an 

Dalam komunikasi tulisan, seseorang yang telah mampu 

memahami dan menguasai lambang-lambang bunyi menjadi lambang-

lambang tulisan atau huruf untuk dilafalkan atau diujarkan dan 

dirangkaikan menjadi suatu kata, dan dari suatu kata menjadi kalimat 

kemudian menjadi wacana, disebt telah memiliki kemampuan membaca 

permulaan. Dalam arti sebatas kemampuan membaca saja. Kemampuan 

membaca permulaan ini harus mendapat pembinaan secara intensif dan 

penguasaan yang lebih mantap sebagai tahapan untuk memahami isi 

suatu bacaan.
22

 

Selanjutnya, sebagaimana disebutkan diatas dalam proses 

membaca ada dua aspek pokok yang saling berkaitan yaitu pembaca 

dan bahan bacaan. Ditinjau dari sisi pelakunya, membaca merupakan 

salah satu dari kemampuan( penguasaan) bahasa seseorang. 

Kemampuan lainnya dalam berbahasa yaitu, kemampuan menyimak 

(mendengarkan), berbicara, dan menulis; Kemampuan mendengarkan 

dan berbicara dikelompokkan kepada komunikasi lisan sedang 

kemampuan membaca dan menulis termasuk dalam komunikasi tulisan. 

Dalam proses pembelajaran pada lembaga pendidikan formal dan 

pada tingkat pendidikan lanjutan, tahapan-tahapan itu bisa saja 

dilakukan secara simultan. Artinya kemampuan mendengarkan, 
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berbicara, membaca dan menulis sebagai kemampuan pokok dalam 

pembelajaran suatu bahasa bisa dilakukan secara integral dimana 

kemampuan satu dengan lainnya dapat saling mendukung. 

Dalam Pendidikan Agama Islam untuk jenjang pendidikan 

SMP/MTS, Dijelaskan bahwa materi Al-Qur'an sebagai salah satu unsur 

dalam Pendidikan Agama Islam diajarkan untuk memperdalam 

kemampuan siswa dalam membaca, mengetahui arti dan memahami 

kandungan ayat-ayat Al-Qur'an. 

3. Faktor-Faktor Penyebab Kesulitan Baca Tulis Al-Qur'an 

Faktor-faktor penyebab timbulnya kesulitan belajar di bagi 

menjadi dua faktor yaitu: Faktor internal ialah segala sesuatu yang ada 

dalam diri siswa. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru 

pembimbing BTA, salah satu penyebab kesulitan siswa belajar 

membaca Al-Qur‟an dikarenakan belum adanya dorongan atau 

kemauan untuk belajar Al-Qur‟an dan siswa cenderung malas untuk 

membaca al-Qur‟an. Kegiatan BTA di SMP Muhammadiyah 1 lebih 

bersifat kognitif, karena rendahnya kapasitas intelektual atau daya 

tanggkap yang berbeda, setiap siswa memiliki kemampuan daya fikir 

yang berbeda-beda ada yang menangkap pelajaran dengan cepat dan 

ada pula siswa yang membutuhkan penjelasan atau bimbingan khusus 

agar siswa itu paham atau mengerti. Faktor eksternal yaitu segala 

sesuatu yang berada di luar diri siswa, meliputi lingkungan keluarga 



 

yang tidak harmonis antara ibu dan ayah, tempat tinggal yang kumuh, 

serta teman bermain yang nakal. 

 Lingkungan keluarga sangat berpengaruh dalam mendukung 

keberhasilan belajar siswa. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru 

pembimbing BTA salah satu penyebabnya adalah belum ada dukungan 

dari orang tua. Dikarenakan lingkungan siswa yang tidak kondusif bagi 

terwujudnya aktivitas belajar, peran orang tua sangat penting dalam 

keberhasilan belajar anaknya, kerena orang tua mempunyai waktu yang 

lebih banyak untuk melakukan interaksi dengan anaknya dibandingkan 

dengan guru. Orang tua siswa yang cenderung acuh terhadap masalah 

yang dihadapi anaknya dalam hal belajar membaca Al-Qur‟an, para 

orang tua menganggap bahwa pelajaran akademik itu lebih penting 

dibandingkan belajar membaca Al-Qur‟an dan akibatnya 

mengesampingkan pentingnya belajar membaca Al-Qur‟an. Seharusnya 

sebagai umat muslim wajib mempelajari Al-Qur‟an. Ditinjau dari teori 

secara teoritis keluarga sangat berperan dalam keberhasilan belajar 

siswa, termasuk dalam hal belajar membaca Al-Qur‟an yang manaperlu 

banyak berlatih membacanya serta tidak malas dalam mempelajari Al 

Qur‟an. Dorongan dari keluarga sangatlah di butuhkan dalam aktivitas 

belaja rmembaca Al-Qur‟an.
23
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Selain itu, banyak faktor yang mempengaruhi kemampuan 

membaca. Faktor-faktor itu antara lain:  

a. Tingkat intelegensi membaca  

Intelegensi adalah kecakapan yang terdiri dari tiga jenis 

yaitu kecakapan untuk menghadapi dan menyesuaikan kedalam 

situasi yang dengan cepat dan efektif, mengetahui atau 

menggunakan konsep-konsep yang abstraksecara efektif, 

mengetahui relasidan mempelajarinya dengan cepat. Dua orang 

yang tingkat intelegensinya berbeda, sudah pasti akan berbeda pula 

hasil dan kemampuan membacanya.  

b. Kemampuan bahasa  

Yang dimaksud ialah menguasai bahasa yang 

dipergunakan.Apabila seseorang menghadapi bacaan yang 

bahasanya tidak pernah didengarnya, maka akan sulit memahami 

teks bacaan tersebut. Penyebabnya karena keterbatasan kosakata 

yang dimilikinya.  

c.  Sikap dan minat  

Sikap biasanya ditunjukkan oleh rasa senang dan tidak 

senang.Sedangkan minat merupakan kecenderungan dan 

kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu.  

d. Kebiasaan membaca  

Kebiasaan membaca yang dimaksud adalah apakah 

seseorang tersebut mempunyai tradisi membaca atau tidak 



 

Tradisiini ditentukan oleh banyak waktu atau kesempatan yang 

disediakan oleh seseorang sebagai kebutuhan  

e. Keadaan membaca  

Tingkat kesulitan yang dikupas, aspek perwajahan atau 

desain halaman buku, besar kecilnya huruf dan jenisnya juga dapat 

mempengaruhi proses membaca.Motivasi menurut Sumadi 

Suryabrata adalah keadaan yang terdapat dalam diri seseorang yang 

mendorongnya untuk melakukan aktifitastertentu guna pencapaian 

suatu tujuan.  

f. Pengetahuan tentang cara membaca  

Seseorang akan kesulitan dalam menangkap isi bacaan jika 

tidak memiliki pengetahuan tentang membaca.  

g. Labilnya emosi dan sikap  

Keadaan emosiyang berubah akan mempengaruhi dalam 

membaca seseorang.  

h. Pengalaman yang dimiliki  

Sebelum proses membaca dalam sehari-hari pada 

hakekatnya merupakan modal pengetahuan untuk pemahaman 

berikutnya.  

 

 

 

 



 

i. Kemampuan membaca Al-Qur`an.  

Kemampuan membaca Al-Qur`an pada siswa antara lain 

meliputi : 

1) Identifikasi Huruf  

Maksudnya adalah cara belajar membaca Al-Qur`an 

yang pertama wajib diketahui anak adalah dapat membaca 

huruf-huruf hijaiyah dan dapat melafalkan dengan terang dan 

jelas sehingga ketika membaca Al-Qur`an bisa Fasih. 

2) Makharijul Huruf  

Dalam membaca Al-Qur`an sebaiknya anak terlebih 

dahulu mampu membedakan bunyi huruf hijaiyah yang hampir 

sama, yaitu tempat-tempat keluar huruf ketika 

membunyikannya.Yang mana banyaknya semua berjumlah 19 

buah, terbagi dalam 5 mawadhi (maudhi-maudhi) itu, ialah 

tempat letaknya makhraj-makhraj. Diantaranya adalah: 

maudhi‟-jauf yang artinya tempat makhraj yang terletak di 

rongga mulut, maudhi‟halq (terletak direkungan), maudhi‟-

lisan (terletak di lidah), maudhi‟-syafatain (terletak di dua 

bibir) dan maudhi‟-khaisyum (terletak di pangkal hidung).  

3) Tajwid  

Yang dimaksud tajwid yaitu ilmu yang dipergunakan 

untuk mengetahui tempat keluarnya huruf (makhraj), dan sifat-

sifatnya serta bacaan-bacaannya.9Ilmu pengetahuan cara 



 

membaca Al-Qur`an dengan baik tertib menurut 

Makhrajnya,panjang pendeknya, tebal tipisnya, berdengung 

atau tidaknya, irama dan nadanya secara benar dan tartil. 

Selain faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses membaca 

yang diuraikan diatas, dalam proses membaca juga terdapat hambatan-

hambatan seperti:  

Kurang bisa berkonsentrasi membaca yang disebabkan oleh:  

a. Pada dasarnya memang kurang bisa konsentrasi.  

b. Kesehatan yang sedang terganggu.  

c. Suasana hati yang tidak senang.  

d. Keadaan lingkungan yang tidak mendukung.
24

 

Kemampuan membaca Al-Qur‟an tidak dapat dipisahkan dari 

kegiatan pembelajaran Al-Qur‟an. Oleh karena itu, dalam Islam 

pembelajaran Al-Qur‟an merupakan suatu kewajiban yang suci dan 

mulia. Secara spesifik, Rasulullah saw. menegaskan kewajiban 

mendidik Al-Qur‟an dalam hadisnya yang artinya :  

Dari Ali bin Abi Thalib r.a. berkata: Rasulullah saw. bersabda: 

“Didiklah anakmu dengan tiga perkara, yaitu mencintai Nabimu, 

mencintai keluarga Nabi, dan membaca Al-Qur‟an, sesungguhnya 

orang yang berpegang teguh pada Al-Qur‟an berada pada 

perlindungan Allah swt pada hari tidak ada perlindungan kecuali 

lindungan-Nya bersama-sama dengan Nabi-nabi dan Sahabat-

sahabatnya yang tulus” (H.R. Ad-Daylami „an „Iliyyi).   

                                                             
24

  A. Adibudin Al Halim , Wida Nurul Azizah, “Upaya Peningkatan Kemampuan 

Membaca Al-Qur‟an Melalui Pengenalan Huruf Hijaiyah Menggunakan Metode Qo‟idah 

Baghdadiyah Ma‟a Juz „Amma (Turutan) Di Kelas I A MI Ma‟arif Nu 01 Tritihkulon Tahun 

Pelajaran 2015/2016”. Jurnal Tawadhu, Vol. 2, No. 1, 2018, h. 493-496. 



 

Hadis tersebut menjelaskan bahwa diantara pendidikan dasar 

yang harus diberikan kepada anak adalah membaca Al-Qur‟an. 

Mengingat pentingnya pembelajaran Al-Qur‟an, Rasulullah saw. 

menganjurkan pembelajaran membaca Al-Qur‟an dimulai sejak masa 

kanak-kanak karena pada masa itu terkandung potensi belajar yang 

sangat kuat dan besar.
25

 

  

j.  Beberapa adab dalam membaca Al-Qur`an:  

1) Niat membaca dengan ikhlas.  

HR. Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda: Segala amal 

itu tergantung niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan 

sesuai niatnya.  

2) Membaca Ta‟awudz dan Basmallah   

Salah satu etika dalam membaca al-Qur‟an adalah diawali 

dengan membaca ta‟awudz dan basmallah.Hal ini penting 

dilakukan agar ketika membaca al-Qur‟an kita mendapatkan 

perlindungan Allah dari gangguan syaitan yang terkutuk.  

3) Sebaiknya dalam keadaan berwudhu  

Adab membaca al-Qur‟an lainnya adalah hendaknya setiap 

orang yang membaca al-Qur‟an dalam kedaan suci.Sebagai 

bentuk penghormatan kepada kitab suci al-Qur‟an sebagai 

firman Allah SWT. 

                                                             
25

 Hafiz Mubarak,” Upaya Guru Al-Qur‟an Dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Membaca 

Al-Qur‟an Di SD IT Ukhuwah Banjarmasin”. Studia Insania, Vol. 1, No. 1, 2013,h. 40. 



 

4) Membaca dengan tartil  

Diantara keistimewaan membaca al-Qur‟an adalah seni yang 

mampu memikat hati orang-orang yang beriman, hendaklah 

ketika membaca al-Qur‟an dengan tartil.  

5) Menutup aurat  

Membaca al-Qur‟an merupakan ibadah kepada Allah SWT, 

hendaknya ketika membaca al-Qur‟an dengan menutup 

aurat.Hal ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada 

Allah SWT sebagai Rabbul‟alamin dan dan dalam rangka 

menghormati al-Qur‟an sebagai kitab suci umat Islam.  

6) Sujud Tilawah  

Al-Qur‟an merupakan salah satu tanda kebesaran Allah bagi 

umat manusia. Kandungan ayat suci Al-Qur‟an 

akanmengantarkan manusia bahwa tidak ada yang Maha Agung 

dan Maha Kuasa selain dari Allah. Dalam al-Qur‟an terdapat 

ayat-ayat yang menggambarkan ketundukkan manusia pada 

Allah Yang Maha Agung.Ayat tersebut dinamakan ayat sajadah.  

7) Membaca do‟a khatamul Qur‟an  

Diantara adab membaca al-Qur‟an lainnya adalah membaca 

do‟a setelah kita mengkhatamkan al-Qur‟an. Ini sebagai bentuk 

penghargaan kepada Allah agar nilai dan ajaran di dalam Al-

Qur‟an bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, selain 

itu tujuan membaca khatamul Qur‟an adalah sebagai bentuk 



 

harapan agar kita mendapatkan keberkahan dan bimbingan dari 

Allah melalui al-Qur‟an.  

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam 

pembacaan Al-Qur`an juga ada beberapa aturan sehingga dalam 

pembacaan Al-Qur`an dapat memberi syafaatpengertianAl-Qur`an 

didasarkan dari segi bahasa merupakan bentuk masdardari kata 

qara‟a (Fi`il madi)yang berarti bacaan, dengan arti ism al-maf`ul, 

yaitu maqru`yang artinya dibaca. 

Al-Qur`an adalah mu`jizat Nabi Muhammad yang bersifat 

abadi. Tidak akan hilang dengan berlalunya masa dan tidak akan 

mati dengan wafatnya Rasullah. Jadi Al-Qur`an mempunyai arti 

yang bersifat universaldan kebenaran isinya adalah mutlak.
26

 

4.  Upaya-Upaya dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur‟an  

 ada beberapa upaya yang harus dilakukan guru PAI dalam upaya 

meningkatkan kemampuan baca tulis Al-Qur‟an anak didik yaitu:  

a.  Menambah jam mengaji setelah jam pelajaran usai atau waktu 

istirahat di mushalla sekolah. Kegiatan mengaji yang dilaksanakan 

diluar jam pelajaran ini dilaksanakan di musholla selama setengah 

jam atau dalam waktu dan lebih difokuskan kepada siswa yang 

kurang mampu dalam membaca Al-Qur‟an. Selain itu digunakan 

media pembelajaran, misalnya buku iqra‟dan juz amma. 
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b.  Mengadakan kerjasama dengan TPA di daerah asal siswa masing-

masing. Pada zaman nabi Muhammad SAW dan sahabat istilah 

Kuttab, yaitu difungsikan untuk memberikan pelajaran membaca 

dan menulis Al-Qur‟an bagi anak-anak.Anak-anak duduk 

membentuk lingkaran mengelilingi guru yang disebut dengan 

system halaqah, sistem belajar metode salaf (tradisional), sebelum 

dikenal metode modern, yang disebut sistem klasikal atas sistem 

madrasah. Orang yang mulai mengembangkan bentuk pengajaran 

khusus kearah pembentukan kuttab umum ialah Hajjaj bin Yusuf 

pada mulanya menjadi Muaddib anak-anak Sulaiman Bin Naim 

yang menjadi wazir raja Abdul malik bin Marwan. 

c. Menciptakan kondisi yang baik pada waktu proses belajar 

mengajar. Dalam mneingkatkan kemampuan baca tulis Al-Qur‟an 

anak didik, guru agama diMTs Negeri Kedurang juga berusaha 

menciptakan kondisi belajar yang baik pada siswa-siswanya.Anak-

anak ditekankan unutk berwudlu dulu sebelum pelajaran agama 

berlangsung. Karena pada waktu proses belajar mengajarnya akan 

membaca surat-surat pendek dalam Al-Qur‟an dan selalu diawali 

pada waktu sholat. Seorang guru, ketika proses belajar mengajar 

akan dimulai atau diakhiri harus bisa mengajakpara muridnya agar 

berdo‟a terlebih dahulu, Karena ilmu yang akan diperoleh 

merupakan nikmat dari Allah SWT. Ini merupakan tanda syukur 



 

kepada-Nya dan Allah SWT pasti akan menambahnya apa yang 

telah diterimnya. 

d.  Mengadakan sarana dan prasarana pembelajaran Al-Qur‟an  atau  

fasilitas yang mendukung pembelajaran Al-Qur‟an.  Seperti praktek 

sholat, mengaji tambahan waktu istirahat, latihan rebana persiapan 

latihan untuk PHBI, dan sebagainya.
27

 

C.  Implementasi Metode Drill Dalam Mengatasi Kesulitan Baca Tulis 

AlQur'an 

Dalam proses pembelajaran banyak sekali yang harus dipersiapkan 

oleh guru salah satunya adalah metode pembelajaran. Metode pembelajaran 

adalah suatu pengetahuan tentang tata cara mengajar yang akan 

dipergunakan oleh guru. Seorang pendidik harus mengetahui metode mana 

yang harus digunakan dalam proses pembelajaran sesuai dengan yang 

dibutuhkan peserta didik. 

 Ada banyak macam metode yang bisa digunakan salah satunya 

adalah metode drill. Metode drill sering disebut pula metode latihan. 

Menurut Salahuddin metode drill adalah kegiatan dalam melakukan hal 

yang sama secara berulang ulang dan sungguh-sungguh dengan tujuan untuk 

memperkuat suatu asosiasi atau menyempurnakan suatu keterampilan 
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supaya menjadi permanen.
28  Jadi pendapat ini menggambarkan bahwa 

metode drill menekankan pada pembelajaran yang bersifat latihan siap 

untuk keterampilan. Semakin sering diulang suatu pelajaran semakin mudah 

untuk diingat.  

Semua mata pelajaran bisa menggunakan metode drill, apalagi yang 

berhubungan dengan menghafal, karena dengan menggunakan metode ini 

siswa dilatih terus menerus untuk memenuhi targetnya. Dalam hal 

pembelajaran al-Qur’an utamanya menghafal surat pendek perlu adanya 

latihan secara terus menerus, agar peserta didik mudah mengingat setiap 

ayat yang telah mereka hafalkan. 

Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi kesulitan baca tulis 

Al-Qur'an kepada anak yaitu dengan mengikuti langkah-langkah sebagai 

berikut: 

1. Mendengarkan bacaan dengan baik dan memahaminya 

2. Mengulang ayat-ayat Al-Qur'an lebih dari satu kali 

3. Menerapkan metode pahala dan hukuman terhadap anak 

4. Memperhatikan kemampuan dan kesiapan anak dalam membaca 

5. Mengajarkan kepada anak agar menjadikan bacaannya, bacaan yang 

penuh nilai ibadah juga bacaan yang penuh dengan tadabur terhadap 

makna, perintah, larangan, ancaman, serta pahalanya. 
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Di Indonesia pemerintah juga ikut memberikan perhatian terhadap 

hal ini dalam keputusan bersama Menteri dalam Negeri dan Menteri Agama 

RI No. 128 tahun 1982/44 A 82 menyatakan, “perlunya usaha peningkatan 

baca tulis Al-Qur′an bagi umat Islam dalam rangka peningkatan, 

penghayatan dan pengalaman Al-Qur′an dalam kehidupan sehari-hari”. 

Keputusan bersama ini ditegaskan pula oleh Intruksi Menteri Agama RI No 

3 tahun 1990 tentang pelaksanaan upaya peningkatan kemampuan baca tulis 

Al-Qur′an. 

Hal inilah yang dapat dijadikan dasar acuan orang tua dan guru 

untuk lebih semangat dalam mendidik anak-anak muslim Indonesia sebagai 

generasi yang Qur′ani dan mampu menjadikan seorang muslim yang 

sebenarnya baik dalam memahami teori maupun praktek sebagai hamba 

Allah SWT.
29

 

D.  Tinjauan Pustaka 

Penulis mengadakan telaah kepustakaan untuk mengetahui apakah 

penelitian dibidang yang sama sudah dilakukan penelitian atau belum. 

Penulis menemukan skripsi yang memiliki kemiripan judul yang akan 

penulis teliti, judul skripsi tersebut antara lain: 

1 Rizky Halaliyah, mahasiswa Pendidikan Agama Islam Universitas 

Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2019 dengan judul “Implementasi 
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Pendidikan Agama Islam UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2016), h. 52-53. 



 

Metode Drill Dalam Pembelajaran Al-Qur'an Pada Anak Tunagrahita 

Jenjang SMA Di SLB Paedagogia Surabaya ”. Permasalahan yang 

diteliti dalam skripsi ini adalah Implementasi metode drill dalam 

pembelajaran AL-Qur'an pada anak tunagrahita sedangkan yangpenulis 

teliti yaitu implementasi metode drill dalam mengatasi kesulitan baca 

tulis Al-Qur'an pada enjang SMP. 

2 Sylvie Ratna Permatasari , mahasiswa Pendidikan Agama Islam 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2019 dengan judul 

“Implementasi Nilai-Nilai Karakter Melalui Kegiatan Ekstrakulikuler 

Kepramukaan Di MI Mathla'ul Anwar Sinar Gading Telukbetung 

Selatan”. Permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini adalah tentang 

implementasi nilai-nilai karakter melalui kegiatan ekstrakulikuler 

pramuka di Telukbetung Selatan. 

3 Ayum Nadiroh Alkhoiriyah, mahasiswa Pendidikan Agama Islam 

Universitas Islam Negeri Lampung 2019 dengan judul “Implementasi 

Evaluasi Kinerja Guru di SMA Al Kautsar Bandar Lampung”. 

Permasalahan yang diteliti yaitu Implementasi apa saja yang dilakukan 

untuk mengevaluasi kinerja guru di SMA Al Kautsar. 

Jadi perbedaan penelitian penulis dengan penelitian diatasa adalah 

implementasi nilai-nilai karakter melalui kegiatan ekstrakulikuler pramuka 

dan implementasi evaluasi kinerjaguru, sedangkan yang penulis teliti yaitu 

implementasi metode drill dalam mengatasi kesulitan baca tulis Al-Qur'an. 

Persamaannya penelitian diatas dengan penulis yaitu sama-sama meneliti 



 

tentang implementasi yang dilakukan, kemudian pendekatan penulis dan 

pengumpulan datanya sama-sama menggunakan observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. 
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