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1. Peranan Guru MIN 1 Lampung Selatan Dalam Menumbuhkan minat 

Membaca Al Qur’an.  

Peranan Guru MIN 1 Lampung Selatan Dalam Kemampuan Membaca Al  

Qur’an  melakukan beberapa upaya dengan melakukan wawancara dengan Kepala 

Sekolah MIN 1 Lampung Selatan untuk mengetahui peranan guru dalam 

meningkatkan kemampuan membaca Al Qur’an, dan beliau menjelaskan sebagai 

brikut :  

“Secara umum pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di MIN 1 Lampung 

Selatan  Sudah cukup baik, khususnya mata pelajaran Al-qur’an terutama dalam 

membaca Al-Qur’an adanya upaya bimbingan berkelanjutan disekolah terhadap 

peserta didik yang mengalami kesulitan baca tulis Al-qur’an dan peranan yang 

tidak boleh dilupakan adanya pemberian pemahaman dan  mengenalkan Al 

Qur’an kepada peserta didik khususnya dalam proses meningkatkan membaca Al 

Quran. Hasil yang kami amati selama ini sudah baik.”
3
 

Dari hasil wawancara ini yang perlu dilakukan oleh guru MIN 1 adanya peranan 

yang dilakukan secara baik dengan memberikan pengenalan kepada siswa tentang 

Al Qur’an seperti dengan mengadakan bimbingan Al Quran secara optimal dan 

memberikan sebuah gambaran akan kelebihan Alqu’ran kepada siswa  supaya ada 

keingin untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-qur’an. 

untuk bekal menghadapi zaman yang setiap zaman akan berubah.  

                                                           
3
 Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Musopa Selaku Kepala Sekolah (11.00- 11.30) 

Tgl. 3 Januari 2016 
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Dari hasil wawancara dengan guru MIN 1 Kalianda Lampung Selatan Bpk 

Fauzi,S.pd.I dalam rangka meningkatkan kemapuan membaca Al Qur’an beliau 

menjelaskan sebagai berikut :  

“Upaya guru MIN 1 Kalianda Lampung Selatan dalam mengatasi kesulitan belajar 

membaca Al- Qur’an adalah sikap guru apabila ada siswa saya yang mengalami 

kesulitan membaca Al-Qur’an biasanya saya selalu menjelaskan kembali dan 

menggunakan berbagai metode yang tepat agar siswa saya tersebut paham seperti 

menggunakan metode ceramah, demontrasi, diskusi atau menggunakan beberapa 

metode yang dapat membantu dalam proses pembelajaran Al Quran dan 

mengadakan bimbingan membaca qur’an ( BMQ) di luar jam belajar dan yang 

intinya kata bliau mengajak siswa aktif dalam proses pembelajaran”.
4
 

Dari hasil wawancara dengan Ibu Fatmawati selaku guru MIN 1 Lampung Selatan 

kelas I.A dan IBU Khumaidah II. bliau menjelaskan bahwa dalam rangka 

meningkatkan kemampuan membaca Al Quar’an yaitu guru harus siap dari segi 

manapun seperti mengupayakan dan berusaha menanamkan rasa cinta kepada 

siswa dengan sedinimungkin “Seperti kata bliau dengan melantunkan surat Al 

Alaq ayat 1 yaitu :          Begitulah kata bliau dengan 

semangatnya melantunkan ayat ini. 
5
  

                                                           
4
 Hasil Wawancara dengan Bapak Fauzu.S.Pd.I,guru al-qur’an Hadits (11.00- 12.00   

Tgl. 7Januari 2016. 
5
 Hasil Wawancara dengan Ibu Fatmawati Selaku Guru kelas 1 A, (11.00- 12.00 Tgl. 18 

Januari 2016). 
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Dari hasil wawancara dengan Ba.pak Ibrohim S,Pd.I beliau menjelaskan bahwa 

dalam rangka meningkatkan kemampuan membaca Al Qur’an maka 

menggunakan metode mengajar yang tidak monoton hanya menggunakan satu 

metode saja tetapi bliau menggunakan metode yang fariasi seperti menggunakan 

metode yang inovatif seperti ceramah, diskusi, demontrasi, permainan (game), 

dengn menggunakan metode ini akan memancing siswa dan timbul rasa senang 

dan meninggalkan suasana jenuh dan membosankan seperti pada pelajaran tajwid 

guru menggunakan metode demontrasi pada materi mkhrajul huruf sehingga siswa 

aktif dan saling bersautan satu dengan yang lainya ketika materi pembelajaran 

sedang berlangsung sehingga pembelajaran menjadi aktif.
6
  

Dari hasil wawancara dengan Ibu khumaidah selaku guru  “Pada waktu pelajaran 

dimulai diawali selama sepuluh  menit dengan membaca surat- surat pendek 

secara bersamaan sehingga siswa merasa bersemangat dalam membaca Al Qur’an, 

karena ketiaka siswa diminta membaca sendiri- sendiri merasa malu sampai – 

sampai tidak mau membaca maka dari itu siswa dibimbing untuk membaca Al 

Qur’an sebelum dimuliaya pelajaran dan ini diterima oleh siswa sehingga 

memotivasinya untuk selalu membaca Al Qur’an, dan ini juga termasuk jalan 

memberikan motivasin yang baik karena guru termasuk yang menjadi motivator 

keberhasilan siswa, dan bliau juaga menyampaikan untuk mengetahui 

keberhasilan dari membaca Al Quran perlu diadakan evaluasi sebagai bentuk 

usaha guru dalam meninggkatakan kemampuan membaca siswa.
7
 

                                                           
6
 Hasil Wawancara dengan Ba.pak Ibrohim S,Pd.I Selaku Guru Bahasa Arab, (09.00- 

09..15 Tgl.  19 Januari 2016). 
7
 Hasil Wawancara dengan Ibu khumaidah selaku guru Kelas II b, (11.00- 12.00 

Tgl. 18 Januari 2016). 
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Dari hasil wawancara dengan guru MIN 1 Lampung Selatan. maka dapat di ambil 

sebuah kesimpulan yang di jelaskan bahwa upaya yang di lakukan untuk 

meningkatkan kemampuan membaca Al Qur’an dengan memberikan pemahaman 

hukum-hukum tajwid seperti menggunakan beberapa metode baca Qur’an seperti 

tarti Quran dan menjelaskan hukum Al Quran dengan metode yang dapat 

membantu proses belajar, seperti megadakan tadarus (baca qur’an) sebelum 

memulai kegiatan belajar mengajar ( KBM) dan mengadakan bimbingan baca 

qur’an (BBQ) di masukan pada jam ekstrakulikuler.  

Sedangkan dari hasil wawancara dengan Dzahib siswa kelas VI MIN 1 Lampung 

Selatan bliau menjelaskan :  

“Jika ada murid yang kurang paham dengan penjelasan guru biasanya beliau 

menjelaskan kembali agar apa yang disampaikan bisa dikuasai oleh siswanya, 

akan tetapi kadang dijadikan tugas atau disuruh mencari terlebih dahulu terkadang 

di setiap akhir pelajaran guru tersebut memberikan motivasi semangat agar 

sungguh-sungguh dalam belajar.”
8
 

Wawancara dengan Zaki  Siswa kelas V “Bahwa materi belajar membaca Al 

Qur’an sangat membuat saya mau belajar Al Qur’an karean gurunya banyak 

menggunakan metode yang berfariasi tetapi terkadang membuat saya merasa tidak 

puas lagi karena disekolah untuk sarana prasrana masih kurang memadai sehingga 

                                                                                                                                                               
 

8
 . Hasil Wawancara dengan  Luqman Siswa  Dzahib siswa kelas VI, MIN 1 Lampung 

Selatan   (13.00-13-15 Tgl. 21 Januari 2016). 
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terkadang menghambat dalam kegitan pembelajaran khususnya materi membaca 

Al Qur’an.
9
 

Berdasarkan dari pemaparan hasil wawancara di atas dapat penulis ketahui 

peranan yang dilakukan guru MIN 1 Lampung Selatan dalam meningkatkan 

kemampuan membaca Al-Qur’an di MIN 1 Lampung Selatan  khusnya pada kelas 

V dan VI. 

1. Pemilihan metode pembelajaran secara tepat, sehingga siswa tidak bosan, 

jenuh pada mata pelajaran AI-qur’an terutama membaca Al-Qur’an. 

2. Penggunaan media yang bervariasi baik itu bersumber dari media cetak, 

elektronik dan lain sebagainya guna menunjang pembelajaran. 

3. Menambah jam belajar Al Qur’an seperti mengadakan tadarus ( baca 

quran) sebelum KBM di mulai dan mengadakan bimbingan baca qur’an ( 

BBQ ) dimasukan pada kegiatan ekstrakulikuler.  

Adapun peranan yang dilakukan oleh guru dalam meningkatkan 

kemampuan  membaca Al-Qur’an bahwa guru dalam menyampaikan materi 

membaca Al-Qur’an harus dapat dipahami oleh siswa dengan mudah, dan yang 

lebih penting guru harus berusaha dengan lebih  teliti, telaten lagi dalam 

memahamkan siswa agar siswa yang kesulitan memahami pelajaran bisa 

diminimalkan khususnya materi baca Al Qur’an. 

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, menunjukkan 

bahwa untuk mengetahui peranan Guru MIN 1 Lampung Selatan apabila ada 

                                                           
9
 . Hasil Wawancara dengan  Zaki  Siswa kelas V MIN 1 Lampung Selatan 

 (08.00- 09.00 Tgl. 21 Januari 2016). 
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siswa yang mengalami kesulitan adalah selalu menjelaskan kembali. Hal ini 

membuktikan bahwa dalam menyampaikan materi khususnya pelajaran membaca 

Al-Qur’an, guru tidak mengejar target kurikulum. Namun guru tetap berupaya 

agar apa yang disampaikan benar-benar dikuasai siswa dan jika ada siswa yang 

menyatakan kadang-kadang dijelaskan, membuktikan bahwa sebagian siswa 

memang ada yang kurang memperhatikan penjelasan guru, karena kemungkinan 

besar ada masalah yang menimpa siswa tersebut, baik itu masalah yang berkaitan 

dengan keluarga maupun dari siswa sendiri. 

Bentuk peranan Guru MIN 1 Lampung selatan mengethui kemampuan 

membaca Al Qur’an siswa adalah seringnya guru memberikan tugas rumah (PR) 

kepada siswa. Tugas tersebut berfungsi untuk meningkatkan pemahaman siswa 

terhadap materi yang diajarkan, karena dengan semakin sering diberikan tugas 

oleh gurunya pemahaman siswa terhadap materi membaca Al-Qur’an semakin 

meningkat. Hal ini tentunya dengan memberikan tugas tersebut guru akan 

semakin memahami kelebihan dan kekurangan siswa dalam materi baca Al 

Qur’an.  

Dengan demikian semakin banyak guru memberikan tugas seperti 

mengadakan ulangan harian, tugas atau latihan maka kesulitan anak khususnya 

dalam membaca Al-Qur’an dapat dengan cepat diketahui dan diperbaiki. Biasanya 

jika ada murid/siswa yang tidak melaksanakan tugas yang diberikan maka sikap 

guru adalah memberi peringatan biasanya bentuk peringatan yang diberikan 

kepada murid berupa hukuman tambahan tugas kepada murid yang bersangkutan 

sebagai hukuman terhadap kesalahannya. Sehingga murid tersebut menjadi jera 
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dan tidak mengulangi kembali. Dari upaya yang lain untuk mendukung 

keberhasilan meningkatkan membaca Al Qur’an adalah selalu memberikan 

motivasi bagi siswanya dan memperkuat semangat dalam jiwanya. Itu juga 

membawa pengaruh yang baik sekali dalam jiwanya, yang dapat menyebabkan 

siswa tersebut menyukai guru dan sekolahnya serta otaknya menjadi mudah 

menerima pelajaran. Dari upaya yang dilakukan oleh Guru MIN 1 Lampung 

Selatan di atas dalam belajar membaca Al-Qur’an menunjukkan tentang tingkat 

kepedulian guru dan tergambar peranannya dari kepeduliannya tersebut, untuk 

keberhasilan terhadap murid yang dididiknya. 

 

2. Faktor Pendukung dan Penghabat Peranan  Guru MIN 1 Lampung 

Selatan dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Al Qur’an. 

a. Faktor Pendukung.  

Dari penjelasan yang di berikan oleh kepala sekolah, bapak Ahmad Mushofa 

S.Pd.I: “Usaha yang di lakukan oleh guru AI Islam di MIN 1 Lampung Selatan di 

sini sudah cukup baik yaitu adanya upaya bimbingan berkelanjutan di sekolah 

terhadap peserta didik atau siswa yang belum meningkat kemampuan membaca 

Al- Qur’an”.
10

 

Sedangkan menurut guru MIN 1 Lampung Selatan 

 sebagai berikut :  

“Usaha-usaha yang mendukung bagi saya untuk meningkatkan kemampuan 

membaca Al-Qur’an diantaranya saya mengadakan kegiatan yang bersifat 

                                                           
10

 Wawancara dengan Bapak Ahmad Mushofa S.Pd.I Kepala Sekolah (09.00- 10.15 Tgl 

14 Januari 2016). 
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memberi motivasi kepada siswa untuk membaca Al-Qur’an misalnya siswa 

tersebut saya suruh untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang bernuasa 

agama seperti mengikuti  bimbingan baca qur’an ( BBQ), dan mengadakan 

kerjasama kepada semua pihak termasuk orang tua murid dengan guru MIN 1 

Kalianda diharapkan dapat menemukan solusi permasalahan-permasalahan yang 

terjadi dengan begitu semua akan mudah dan ini juga merupakan sebuah upaya 

dalam rangka meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur’an dan pendukung 

yang lainnya dapat terpenuhi, seperti terpenuhinya fasilitas sarana dan prasarana 

yang menunjang pembelajaran membaca Al-Qur’an yaitu buku pedoman 

pembelajaran dan alat-alat peraga serta fasilitas seperti mushola, kitab suci Al-

Qur’an dan lain-lain yang berhubungan dengan kegiatan proses belajar membaca 

Al-Qur’an”
11

  

Dari wawancara dengan Ibu Naziah guru kelas 1 B Guru MIN 1 Lampung Selatan 

maka penulis dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa peranan Guru MIN 1 

Lampung Selatan dalam pembelajaran agama khususnya pembelajaran membaca 

Al Quran itu sangatlah berati seperti guru memberikan motivasi kepada siswanya 

karena ini adalah sebuah bentuk gambaran peran seorang guru kepada peserta 

didiknya bentuk yang dilakukan oleh guru di MIN 1 Lampung Selatan 

memberikan sebuah motivasi berupa memberikan tempat untuk belajar Al Quran 

yang itu dimasukan kedalam jam ekstarakulikuler berupa bimbingan membaca 

quran yang itu di kenal dengan BBQ MIN 1 Lampung Selatan, dan berikutnya 

                                                           
11

 Hasil Wawancara dengan Ibu Naziah selaku guru kelas 1 B, (11.00- 12.00    

  Tgl 18  Januari 2016).  
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langkah – langkah yang dilakukan oleh guru adalah berusaha melengkapi sarana 

dan prasarana atau fasilitas belajar Al Quran dengan mengadakan buku panduan 

belajar Al Quran, kitab suci Al Quran dan menyediakan tempat berupa ruang 

kelas khusus yang itu dapat menujang proses dalam meningkatkan kemammapuan 

membaca Al Quar’an di MIN 1 Lampung Selatan dan yang tidak boleh dilupakan 

bagi guru adalah adanya kerja sama dengan orang tua murid yang berfungsi untuk 

melaporkan kegiatan siswa di sekolah khususnya dalam belajar membaca Al 

Qur’an.  

b. Faktor Penghambat.  

Menurut yang di sampaikan kepala sekolah Bapak Ahmad Musopa S.Pd.I 

adalah sebagai berikut: “Kurangnya orang tua dalam membimbing anak dan 

kurangnya perhatian dalam mengawasi anaknya disebabkan kesibukan orang tua, 

yang sehingga anak kurang perhatian dari aspek pembelajaran khususnya di 

bidang agama dan dari sekolah belum lengkapnya sarana dan parasarana yang 

dapat menunjang kegiatan pembelajaran.”
12

 

Berdasarkan hasil wawancara penulis menyimpulkan bahwa dalam 

kehidupan yang serba sibuk sekarang ini, kebanyakan orang tua enggan 

memperhatikan jam di luar sekolah untuk membelajarkan anaknya mempelajari 

Al-Qur’an dan dari sekolah perlu melengkapi sarana dan  prasrana di sekolah 

untuk menunjang kegiatan pembelajaran khususnya di bidang agama.  

                                                           
12

 Ibid., (09.00- 10.15 Tgl. Sekolah (09.00- 10.15 Tgl 14 Januari 2016). 
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Adapun menurut  Guru MIN 1 Lampung Selatan, yang di sampaikan oleh 

bapak Bambang mugiono penghambat yang di hadapi adalah sebagaimana 

diungkap beliau sebagai berikut: 

“Sedangkan menjadi penghambat dalam membaca Al-Qur’an adalah alokasi 

waktu pembelajaran yang sangat sedikit yaitu untuk materi Al-Qur’an dan 

biasanya siswa tersebut terpengaruh lingkungan masyarakat dalam hal ini 

pergaulan dengan teman-temannya untuk melakukan hal-hal yang kurang 

bermanfaat sehingga pembelajaran Al Qur’an terabaikan.”
13

 

Adapun menurut salah satu Siswa kelas V MIN 1 Lampung Selatan yang 

di ungkapkan bahwa kurangnya fasilitas yang mendukung dalam kegiatan 

pembelajaran Al Quran.  

Dari hasil wawancara tersebut dapat penulis simpulkan ada berbagai faktor 

penghambat peranan guru dalam meningkatkan kemampuan membaca Al Qur’an,     

kurangnya perhatian orang tua kepada anaknya dalam pembelajaran khususnya di 

bidang pembelajaran Al Qur’an, masih sedikitnya alokasi waktu yang diterapkan 

untuk mata pelajaran Al-qur’an ini sangat terbatas khususnya membaca Al-

Qur’an. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam satu kali tatap muka adalah 

agar siswa dapat membaca, sedangkan faktor lingkungan masyarakat, yaitu 

terpengaruh ajakan teman-teman untuk melakukan hal-hal yang tidak ada 

manfaatnya di banding waktu yang digunakan untuk membaca Al- Qur’an dengan 

baik, perlunya melengkapi fasilitas pembelajaran yang itu dapat mempermudah 

kegiatan pembelajaran khususnya dibidang agama.  

                                                           
13

 Ibid., (11.00- 12.00 Tgl. (11.00- 12.00   ) Tgl 18  Januari 2016). 
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Dari kegiatan penelitian yang di laksanakan di MIN 1 Lampung Selatan 

memperoleh hasil penelitian mengenai peranan Guru MIN 1 Lampung Selatan 

sebagai berikut :  

3. Peranan Guru MIN 1 Lampung Selatan  Dalam Menumbuhkan minat 

Membaca Al Qur’an.  

 

Peranan guru MIN 1 Lampung Selatan dalam dunia pendidikan sangatlah 

dibutuhkan untuk membantu proses pembelajaran di sekolah seperti 

membimbing, mengajar dan melakukan Transfer Knowledge dalam proses 

belajar mengajar yang ini harus memiliki usaha yang tinggi yang disertai 

dengan kemampuan dan keprofesionalan, ada beberapa peranan yang 

dilakukan guru MIN 1 Lampung Selatan dalam meningkatkan kemampuan 

membaca Al Qur’an yaitu :  

1. Mengenalkan Al Qur’an kepada siswa yaitu berusaha menenalkan Al 

Quran dari usia – usia sekolah yang itu akan mempermudah dalam 

pembelajaran karena dengan mengenalkan Al-qur’an dengan 

menerangkan kelebihanya maka siswa akan semakin dekat dengan Al 

Qur’an. Guru MIN 1 Lampung Selatan dalam mengenalkan Al Qur’an 

bisa menceritakan melalui kisah- kisah yang ada dalam Al Qur’an 

sehingga siswa akan tertarik untuk medekati Al Qur’an shingga mau 

mengenal Al Qur’an.   

Saat yang paling tepat mengenalkan Al Quran mulai dari sedini 

mungkin,  mengenalkan Al Quran kepada siswa juga bisa dilakukan 
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dengan mengenalkan terlebih dulu huruf-huruf hijaiyah; setelah itu 

mengajarinya membaca bisa dengan alat- alat peraga seperti  gambar-

gambar huruf – huruf atau dengan kertas –kertas potong-potong yang 

menyerupai huruf – huruf  tersebut diletakan ditempat yang sering 

dilihat anak. lengkapi dengan gambar dan warna yang menarik. Dengan 

sering melihat, anak akan terpancing untuk bertanya lebih lanjut. Saat 

itulah kita boleh memperkenalkan huruf-huruf Al-Quran.  

Selain itu, perlu juga diingat : siswa harus selalu dalam keadaan fun 

ketika belajar. Belajar itu butuh konsetrasi. Anak harus fokus pada 

pelajaran agar mereka berhasil. Oleh karena ketika mengajar harus 

sering-sering memberikan variasi (misalnya melalui permainan atau 

semacamnya). 

Variasi yang lain. buat rap. Misalnya kita mengenalkan huruf A Ba Ta 

Tsa tadi. Rap-nya disusun seperti ini: A A Ba, Aku suka baca. Ba Ba A 

Aku baca Al Qur’an. Begitu setrusnya, guru bisa menyusun kalimat-

kalimat rap ini sekaligus untuk memotivasi mereka agar suka membaca 

Al Quran. 

2. Menanamkan rasa cinta Al Qur’an pada siswa dengan tidak membuat 

ragu bahwa Qur’an adalah kitab Allah dan mujizat  bagi Nabi 

Muhammad SAW dan meberikan pemahaman bahwa Al Qur’an akan 

dijaga oleh Allah sampai hari Akhir salah satu bentuk penjagaan Allah 

setiap muslim tidak diperkenankan untuk sembarangan dalam membaca 
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AlQur’an sehingga ada ilmu untuk mempelajari tatacara belajar Al 

Qur’an dengan benar yaitu Ilmu tajwid.  

3. Ciptakan suasana pembelajaran yang inovatif adalah dengan memberikan 

kepada siswa dalam proses pebelajaran guru berusaha memberikan media 

pembelajaran yang baik dan mudah untuk dilaksanakan oleh siswa, dan 

juga yang tidak boleh dilupakan bagi guru MIN 1 Lampung Selatan ialah 

memberi bimbingan kepada siswa berupa mengadakan jam tambahan 

diluaar jam siswa yang ini di lakuakan guru dengan bentuk mengadakan 

sebuah bimbingan yang dapat menunjang kegiatan belajar Al Qur’an 

seperti mengadakan bimbingan baca qur’an yang ini telah di kenal siswa 

yaitu BBQ MIN 1 Lampung Selatan karena didalam bimbingan membaca 

quran guru lebih leluasa dalam melakukan kegiatan belajar Al Qur’an 

karena BBQ diadakan pada jam ekstarakulikuler yang ini di luar jam 

belajar siswa, yang ini di ungkapkan oleh guru MIN 1 Lampung Selatan   

selaku kordinator kegiatan BBQ MIN 1 Lampung Selatan. Menjadi 

motivator bagi siswa selalu mengajak siswa dekat dengan Al Qur’an, 

dengan selalu mengajaknya membaca dan mentadaburinya. Motivasi bagi 

siswa sangatlah membantu bagi diri siswa karena motivasi berfungsi 

sebagi daya penggerak / pendorong bagi kegiatan siswa, karena melihat 

kondisi kemampuan siswa dalam bidang membaca Al Qur’an berbeda – 

beada yang ini membutuhkan sebuah dorongan untuk membangkitkan 

motivasi belajar Al Qur’an yang ini butuh peranan yang optimal yang 

dilakukan guru MIN 1 Lampung Selatan untuk mendapatkan hasil yang 
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baik dan sempurna yang ini di harapakan oleh semua pihak yang 

bersangkutan seperti guru maupun orang tua murid, motivasi belajar siswa 

juga bisa bersumber dari yang lain seperti  sarana dan prasarana yang 

mendukung kegitan belajar akan juga berdampak dalam keberhasilan 

kegiatan belajar siswa khususnya materi membaca Al Qur’an, MIN 1 

Lampung Selatan mempunyai sarana dan prasrana masih kurang lengkap 

dari segi penunjang belajar Al Quran, adananya peranan guru MIN 1 

Lampung Selatan dan pihak sekolah sangatlah membantu untuk pengadaan 

sarana dan prasarana seperti adanya kerjasama untuk pengadaan modul, 

kitab Al Quran, alat- alat tegnologi seperti TV, Komputer karena dapat 

mempermudah dalam proses pembelajaran Al Qur’an.  

4. Memberikan evaluasi dalam pembelajaran Al Qur’an dengan memberikan 

sebuah evaluasi maka siswa akan merasa adanya kemajuan dalam proses 

belajar  khususnya dalam kegiatan belajar Al Qur’an.  

 

4. Faktor Pendukung dan Penghabat Peranan Guru MIN 1 dalam 

Menumbuhkan minat Membaca Al Qur’an.  

Faktor pendukung untuk mempelacar kegiatan belajar Al Quran menurut 

pemaparan yang telah disampaikan Kepala Sekolah adalah adanya bimbingan 

untuk kegiatan belajar Al Quran seperti yang telah ada yaitu dengan adanya 

bimbingan baca quran disekolah, tetapi masih kurang optimal yang itu 

membutuhkan peran guru MIN 1 Lampung Selatan sebagi pengampu dibidang 

Agama karena Al Quran adalah salah satu alat untuk mendalami Agama Islam, 
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dengan peranan yang optimal maka akan meningkat kemmampuan baca Al 

Qur’an dan berikutnya mengadakan kerja sama antara sekolah dengan wali murid 

untuk mempermudah kegiatan pembelajaran.  

Dari faktor penghabat adalah kurangnya perhatian dari orang tua dalam 

membina anak – anaknya dikaranakan sibuk dalam pekerjaan mereka, sehingga 

memperlambat dari aspek pembelajaran agama karena pembelajaran tidak adanya 

kerja sama dari pihak orang tua maka akan memperlambat dalam mengoptimalkan 

pembelajaran. Yang berikutnya dari aspek fasilitas yang masih kurang memadai 

yang itu juga bisa memperlambat proses kegiatan belajar Al qur’an . 

 

1. Hasil Tes Membaca Al Qur’an Kepada Siswa Kelas V MIN 1 Lampung 

Selatan 

Bentuk peranan guru untuk mengetahui perkembangan siswa adalah 

dengan mengadakan evaluasi atau tes yang dilakukan Guru MIN 1 Lampung 

Selatan Guru MIN 1 Lampung Selatan dengan tes praktik baca Al Qur’an  maka 

dari tes ini akan di ketahui adakah perkembangan pada siswa, tabel 5 dibawah ini 

akan memberikan keterangan adanya peranan Guru MIN 1 Lampung Selatan 

dalam meningkatkan kemampuan membaca Al Qur’an di kelas V Guru MIN 1 

Lampung Selatan 

 

 

 

 

 



 132 
 

Tabel 5 

Peningkatan Kemampuan Membaca Al-Qur’an  

Siswa Kelas V MIN 1 LAMPUNG SELATAN 
 

 

NO Nama Siswa Makhraj 

(0-50) 

Tajwid 

(0-50) 

Nilai  

1 AL-HADID 48 38 86 

2 ANDI REFA’I 40 37 77 

3 ARLEN PRIMA DINOVA 49 42 91 

4 AZRA AFILA 36 40 76 

5 DEVI WAHYUNI 45 30 75 

6 DIO SEGALANI 47 35 82 

7 DONI FREDY JULIANTO 42 30 72 

8 DWI MIGIARTI 40 40 80 

9 FEBI MAKARENA.K 35 40 75 

10 JORGHI ARDEVA 39 33 72 

11 KEAMURIANDI 45 30 75 

12 MAFAZA 50 30 80 

13 MUS’AB SAFIR.A 50 35 85 

14 NURUL FITRI 40 40 80 

15 FISKAL ANDRIANSYAH 50 35 85 

16 RAMA ADE SAPUTRI 37 40 77 

17 RAHMAT JURIZKI 45 30 75 

18 SAIMAH 40 38 78 

19 SALWA FAUZIAH 45 35 80 

20 SUNDARI 47 40 87 

21 SYIFA SALSABILA 50 30 80 

22 SUKRON.Z.A 35 35 70 
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23 UMITA. Z.A 40 40 80 

24 ZAKIA TUNISA 45 38 83 

25 DAYANA SEGORO 50 42 92 

26 INDAH USMILDA. P 50 50 100 

 Jumlah  2.094 

 Rata- rata   80.53 

Sumber :  Dokumen Ujian Praktik terhadap 26 siswa kelas V MIN 1 Lampung 

Selatan..  

 

 

Pada tabel 5 di atas dapat diketahui bahwa nilai rata-rata nilai tes membaca 

Al Qur’an MIN 1 Lampung Selatan 80,53 atau terjadi peningkatan dibandingkan 

nilai rata-rata tes baca qur’an pada tahap prasurvey  yang hanya sebesar 53,75. 

Dari tabel 5 tersebut juga dapat diketahui bahwa dari 26 siswa, yang telah 

memperoleh nilai 70 ke atas juga sebanyak  orang, dan tidak ada siswa yang 

nilainya di bawah 70 setelah adanya peranan guru dalam kegiatan pembelajaran 

membaca Al Qur’an.  Guru MIN 1 Lampung Selatan 

Dari uraian  konsep – konsep di atas ternyata selaras dengan peranan guru 

MIN 1 lampung Selatan dalam meningkatkan kemampuan membaca Al Quran 

pada MIN 1 Lampung Selatan sebagai berikut :  

Peranan Guru MIN 1Lampung Selatan dalam meningkatkan kemampuam 

membaca Al Quran menurut Saad Riyadh Iialah :  

1. Mengenalkan Al Qur’an kepada siswa. 

2. Menanamkan rasa cinta Al Qur’an pada siswa.  

3. Ciptakan suasana pembelajran yang inovatif.  
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4. Menjadi motivator bagi siswa. 

5. Memberikan evaluasi pembelajaran.
14

 

Dalam teori tersebut menjelaskan bahwa peranan guru sangatlah beguna 

bagi bagi semua pihak  seperti mengenalkan Al Qur’an kepada siswa dan 

memberikan evaluasi pembelajaran dengan mengadakan tes maka akan 

mengetahui hasil dari pembelajaran yang ini telah dilakukan oleh guru Guru MIN 

1 Lampung Selatan dan peneliti telah mencantumkan pada akhir penelitian. 

                                                           
14

 Saad Riyadh, Op. cit., h.1 




