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BAB IV 

PENYAJIAN DAN ANALISA DATA 

A. Profil MTs Attaqwa Kresnowidodo Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran

1. Sejarah Singkat Berdirinya MTs Attaqwa Kresnowidodo Kec.

Tegineneng Kab. Pesawaran

Madrasah Tsanawiyah Attaqwa Kresnowidodo Kec. Tegineneng 

Kab. Pesawaran, merupakan salah satu sekolah Islam yang memiliki 

komitmen untuk berusaha memberikan pendidikan bagi generasi muda, 

tidak hanya mendidik jasmani dan rohaninya dengan keilmuan, tetapi juga 

dilengkapi dengan akhlak yang mulia sebagai kholifah di muka bumi ini. 

Pada dasarnya tujuan didirikannya madrash ini adalah sebagai 

sekolah Islam swasta yang siap bersaing dengan sekolah-sekolah Negeri 

maupun swasta setingkat yang telah ada baik tingkat kota maupun tingkat 

nasional. 

Sejarah berdirinya Madrasah Tsanawiyah Attaqwa Kresnowidodo 

Kec. Tegineneng Kab. Pesawarandimulai pada tanggal 25 Agustus 2003, 

yang di kepalai oleh Bpk Imam Nawawi selaku pengelolah yayasan 

Pendidikan Attaqwa. Adapun lokasi pembangunan Madrasah ini adalah 

hasil sebagian wakaf tanah milik salah satu penduduk warga 

Kresnowidodo dan sebagian hasil pembelian swadaya warga masyaraakat 

Desa Kresnowidodo, sedangakan luasnya kurang lebih 1.260 meter 

persegi. 
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 Madrasah Tsanawiyah Attaqwa Kresnowidodo Kec. Tegineneng Kab. 

Pesawaran, beralamatkan di desa Kresnowidodo kecamatan Tegineneng 

Kabupaten Pesawaran Adapun batas lokasi Madrasah Tsanawiyah Attaqwa 

Kresnowidodo adalah sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan sawah 

b. Sebelah selatan berbatasan dengan sawah 

c. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Kresno Widodo 

d. Sebelah barat berbatasan dengan sawah 

 

Jika ditinjau dari posisi sekolah Madrasah Tsanawiyah Attaqwa tersebut, 

keberadaannya sangat jauh dengan sekolah-sekolah lain yang berada disekitarnya 

untuk memicu persaingan dengan sekolah-sekolah lain, terutama pada masa 

penerimaan siswa baru pada tahun ajaran baru disetiap tahunnya. 

1. Visi dan Misi 

Visi dari MTs Attaqwa Kresnowidodo Kec. Tegineneng Kab. Pesawaranadalah 

menghasilkan lulusan yang unggul dalam berprestasi, islami dan mampu 

berkompetisi. 

Sedangkan misinya adalah: 

a. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif. 

b. Mendorong dan membantu setiap peserta didik untuk mengenali potensi 

dirinya. 

c. Menciptakan susasana yang kondusif untuk keefektifan seluruh kegiatan 

madrasah. 

d. Menumbuhkan serta mengembangkan disiplin dan kerjasama dalam 

menyelesaikan tugas-tugas. 

e. Menumbuhkan dan mendorong keunggulan dalam penerapan ilmu 

pengetahuan, olahraga, seni dan tekhnologi. 
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f. Menumbuhkan penghayatan dan pengalamanterhadap ajaran Agama Islam 

dan budaya bangsa sehingga terbangun peserta didik yang kompeten dan 

berakhlak mulia. 

g. Mendorong lulusan yang berkualitas, berprestasi, berakhlak tinggi dan 

bertakwa pada Allah Swt. 

2. Struktur Organisasi 

 Organisasi dalam pengertian sehari-hari adalah suatu kerjasama antara 

kelompok orang atau badan yang usahanya untuk mencapai tujuan yang telah 

ditentukan sebelumnya. Struktur organisasi yang tepat bagi suatu sekolah atau 

lembaga pendidikan lainnya belum tentun sama dengan sekolah atau lembaga-

lembaga lainnya. Perbedaan struktur organisasi antara sekolah yang satu 

dengan sekolah yang lainnya, baik sekolah yang meraih predikat sekolah 

unggulan, negeri maupun swasta lainnya disebabkan oleh adanya berbagai hal 

seperti status, luas lahan, banyaknya murid atau siswanya dan lain sebagainya. 

 Struktur organisasi dimaksudkan untuk menggambarkan besar kecilnya 

suatu sekolah atau lembaga pendidikan dan sejauh mana wewenang tanggung 

jawab serta hubungan formal dalam wadah tersebut, tugas dan tanggung jawab 

masing-masing. Struktur organisasi merupakan penentuan garis-garis kebijakan 

pelaksanaan program pendidikan dan kewenangan serta koordinasi yang 

digambarkan secara sederhana dan jelas sehingga setiap pihak yang memiliki 

jabatan dan wewenangnya dapat melihat posisinya masing-masing dalam 

menjalankan tanggung jawab untuk menopang kelancaran program pendidikan. 

Adapun struktur organisasi dalam Madrasah Tsanawiyah Attaqwa 

Kresnowidodo Kec. Tegineneng Kab. Pesawaranadalah sebagai berikut: 
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Gambar 1 

Struktur OrganisasiMadrasah Tsanawiyah Attaqwa  

Kresnowidodo Kab. Pesawaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sumber: Struktur Organisasi MTs Attaqwa Kresnowidodo Kec. Tegineneng 

Kab. Pesawaran Tahun 2016. 

 

Penjelasandari struktur di atas adalah sebagai berikut: 

a. Kepala Yayasan 

Tugas dan tanggung jawabnya; 

1) Mengawasi dan memonitor gerak dan laju dalam proses kegiatan 

sekolah. 
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2) Bekerjasama dengan kepala sekolah dalam upaya meningkatkan kualitas 

dan prestasi siswa sehingga dapat bersaing dengan sekolah dan lembaga-

lembaga pendidikan yang lain. 

b. Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Attaqwa 

Tugas dan tanggung jawabnya; 

1) Bertugas dalam pelaksanaan program pendidikan yang telah 

dicanangkan sebelumnya serta menyelenggarakan program pendidikan 

sesuai dengan kurikulum di sekolah yang dipimpinnya tersebut. 

2) Bertanggung jawab atas program yang dijalankan serta melakukan 

pengawasan di sekolah yang dipimpin untuk selanjutnya mencanangkan 

dan menjalankan tujuan pendidikan sebagaimana tugas yang diberikan. 

c. Wakil Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Attaqwa 

Tugas dan tanggung jawabnya; 

1) Bekerjasama dengan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu 

pendidikan di sekolah. 

2) Menjalankan segala tugas yang dibebankan kepala sekolah dalam segala 

urusan yang berkenaan dengan sekolah. 

d. Dewan Komite Sekolah 

Tugas dan tanggung jawabnya; 

1) Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler 

sekolah untuk mengembangkan minat dan bakat siswa di sekolah. 

2) Memonitor dan bertanggung jawab atas pelaksanaan program 

pendidikan ekstra kurikuler yang dilaksanakan di sekolah. 
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e. Bagian Kebendaharaan 

Tugas dan tanggung jawabnya; 

1) Bertanggung jawab atas segala masalah administratif yang berkenaan 

dengan masalah keuangan sekolah. 

2) Memberikan laporan pertanggung jawaban kepada kepala sekolah atau 

pihak yang terkait dalam penggunaan dan sekolah dalam setiap akhir 

periode. 

f. Bagian Tata Usaha Sekolah 

Tugas dan tanggung jawabnya; 

1) Melakukan peyusunan agenda belajar sebagaimana yang telah 

dicanangkan sekolah melalui rapat dewan guru dan BK 

2) Merumuskan dan mencanangkan segala agenda yang menjadi kegiatan 

sekolah. 

g. WK. Kurikulum 

Tugas dan tanggung jawabnya; 

1) Melakukan penyelarasan jadwal kegiatan sekolah, baik berupa 

kurikulum maupun jadwal belajar di sekolah sesuai dengan hasil rapat 

dewan guru. 

2) Memberikan gambaran dan pemprograman agenda sekolah sebagaimana 

yang telah dicanangkan sebelumnya. 

h. WK. Kesiswaan 

Tugas dan tanggung jawabnya; 
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1) Bertanggung jawab atas segala urusan dan masalah yang berkaitan 

dengan kesiswaan. 

2) Memonitor segala aktifitas kesiswaan yang beraneka ragam bentuk dan 

coraknya. 

i. WK. Prasarana 

Tugas dan tanggungjawabnya; 

1) Memonitor segala kebutuhan dan kekurangan dalam sarana sekolah 

dalam proses belajar mengajar di sekolah. 

2) Memberikan laporan kepada kepala sekolah maupun ketua yayasan 

mengenai kekurangan sarana maupun prasarana di sekolah, untuk 

selanjutnya ditindak lanjuti. 

j. WK. Humas 

Tugas dan tanggung jawabnya; 

1) Melakukan hubungan dan kerjasama pihak lain dalam konteks 

pendidikan guna meningkatkan kualitas sekolah. 

2) Memberikan informasi kepada orang tua siswa maupun masyarakat 

mengenai segala hal yang berkaitan dengan sekolah. 

k. Dewan Guru 

Tugas dan tanggung jawabnya; 

1) Melaksanakan dan memberikan pengajaran sesuai dengan kurikulum 

yang telah dicanangkan, menguasai materi yang diajarkan dan mampu 

mengintegrasikan antara pendekatan, metode dan teknik belajar 

mengajar, serta dapat memanfaatkan sara belajar mengajar, serta dapat 
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memanfaatkan sarana belajar mengajar dengan baik guna mendorong 

siswa untuk aktif dalam proses belajar mengajar di sekolah. 

2) Memberikan dan melakukan penilaian atas proses belajar mengajar yang 

telah dilaksanakan, mamahami dengan jelas prinsip-prinsip penilaian 

serta memahami dengan jelas standar penilaian yang menjadi target dari 

program yang telah dicanangkan sekolah. 

l. Siswa 

Tugas dan tanggung jawabnya; 

1) Memahami dan belajar dengan baik sehingga dapat memperoleh nilai 

dengan baik. 

2) Menjaga nama baik sekolah baik di dalam maupun di luar lingkungan 

sekolah dengan mentaati semua aturan yang berlaku di sekolah. 

m. Masyarakat 

Tugas dan tanggung jawabnya; 

1) Memonitor dan menilai prestai dan kualitas sekolah. 

2) Mendukung segala agenda yang telah dicanang pihak sekolah. 

Komponen  organisasi  kepengurusan  yang  tersusun  merupakan  gambaran  

dari  adanya sebuah organisasi dan akan menjadi ujung tombak dari berjalannya 

sebuah rencana kerja atau program kerja yang menjadi landasan dalam rangka 

menuju tujuan dari sebuah pendidikan. Oleh karenanya terbentuklah 

kepengurusan, maka setiap komponen yang ada di dalamnya haruslah memiliki 

rasa tanggung jawab yang mewakili dari berbagai aspek dan keahlian yang 

dibutuhkan dari sebuah pendidikan. 
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Struktur organisasi dalam sebuah sekolah mem;punyai keputusan sendiri untuk 

mengeluarkan kebijakan dan kelangsungan oprasional usashanya dalam 

menyelenggarakan tugas pendidikan, hanya saja pada hal-hal tertentu perlu 

diadakan rapat sekolah dalam hal-hal yang sifatnya fundamental dalam kegiatan 

usahanya memajukan pendidikan dan kualiatas yang diharapkan oleh sekolah. 

3. Keadaan Sarana dan Parasaran 

 Untuk melaporkan keadaan sarana dan prasarana ini maka penulis 

menguraikan sebagai berikut: 

 Madrasah Tsanawiyah Attaqwayang terletak di Desa Kresno Widodo Kec. 

Tegineneng Kabupaten Pesawaran, memiliki luas lahan yang terbilang cukup 

memadai untuk bangunan sekolah. Luas lahan yang di perkirakan seluas 1.145  

yang berada di kecamatan sukabumi, memiliki sarana dan prasarana yang tersedia 

guna memperlancar proses pendidikan diantaranya sebagai berikut. 

 

Tabel 4 

Kadaan Ruangan Gedung Madrasah Tsnawiyah 

Attaqwa Kresno Widodo Kab Pesawaran 

 

No Jenis Jumlah Ruangan Keterangan 

1 Ruang Kepala Sekolah 1 Ruang Baik  

2 Ruang Guru 1 Ruang Baik 

3 Ruang UKS 1 Ruang Baik 

4 Ruang Belajar  6Ruang Baik 

4 Ruang Belajar  6Ruang Baik 

5 Ruang Perpustakaan 1 Ruang Baik 

6 Aula 1 Ruang  Baik 

7 Mushola  1 Ruang Baik 

8 Ruang BP 1 Ruang Baik 
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9 Ruang Satpam (penjaga sekolah) 1 Ruang Baik 

10 Koperasi 1 Ruang Baik 

11 Kantin 1 Ruang Baik  

12 Ruang Komputer 1 Ruang Baik 

13 Ruang Majlis Ta’lim 1 Ruang Baik 

14 Ruang Pertemuan 1 Ruang Baik 

15 Ruang MCK 1 Ruang Kurang Baik  

Jumlah 22 buah 

Sumber: Dokumentasi MTs Attaqwa Kresno Widodo Kab. 

PesawaranTahun2016 

4. Keadaan Peserta didik 

Sejak berdirinya jumlah siswa madrasah selalu meingkat yang 

menunjukkan adanya kepercayaan masyarakat untuk menitipkan anak-anaknya 

dalam rangka di didik untuk menjadi manusia yang berilmu pengetahuan dan 

berbekal ilmu agama. 

Dan pada tahun ajaran 2016 ini jumlah siswa mencapai 257orang dengan 

perincian sebagai berikut: 

Tabel 5 

Keadaan Siswa Madrasah Tsanawiyah  

Attaqwa Kresno Widodo Kab Pesawaran 

 

No Kelas 

Keadaan Siswa 

Jumlah L P 

1 VII A 8 13 21 

2 VII B 8 13 21 

3 VIII A 8 20 28 

4 VIII B 11 20 32 

5 IX A 11 17 28 

6 IX B 12 17 29 

 Jumlah 58 100 158 

Sumber: Dokumentasi MTs Attaqwa Kresno Widodo Kab. Pesawaran 

Pelajaran 2016/2017. 
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Seluruh siswa yang ada sekarang selalu mengikuti kegiatan belajar mengajar 

secara aktif sebagaimana dikatakan oleh kepala sekolah bahwa: “semua siswa 

yang ada ini senantiasa mengikuti kegiatan belajar mengajar secara aktif dan 

semuanya selalu mau mematuhi tata tertib sekolah.”
1
 

5. Keadaan Guru dan Tenaga Administrasi Madrasah Tsanawiyah Attaqwa 

Kresno Widodo 

Salah satu komponen terpenting dari suatu lembaga pendidikan adalah 

ketersediaan tenaga pengajar atau guru serta karyawan yang memadai dan 

profesional dalam bidangnya. Dalam suatu proses belajar mengajar guru sangat 

berpengaruh terhadap perkembangan kecerdasaan dan daya tangkap 

murid/siswa terhadap pelajaran yang diberikan kepada anak didiknya. 

Pada Madrasah Tsanawiyah Attaqwa Kresno Widodo kec. Tegineneng 

Kab. Pesawaran keberadaan guru di sekolah tersebut tergolong cukup memadai 

dari jumlah siswa guna keberlangsungan proses pendidikan dari mata pelajaran 

yang hendak diberikan adapun jumlah tenaga guru pada Madrasah Tsanawiyah 

Attaqwa Kresno Widodo kec. Tegineneng Kab. Pesawaran adalah sebagaimana 

dalam tabel berikut: 

 

 

 

 

                                                           
Drs. Hajri HSI, Kepala Sekolah MTs Attaqwa Kresno Widodo Kab Pesawaran, 

Wawancara, tanggal 12 Okt 2016. 
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Tabel 6 

Keadaan Guru Madrasah Tsanawiyah  

Attaqwa Kresno Widodo Kab Pesawaran Tapel 2016/2017 

 

No Nama Pend. Terahir Jabatan 

1 Drs. Hajri HS S1 Kepala Sekolah 

2 Rusita Dewi, S.Pd S1 Waka Kurikulum 

3 Ahmad Hambali SLTA Waka Kesiswaan 

4 Sutarko D2 Waka Sapras 

5 Bambang, S.T S1 Waka Humas 

6 Imam Nawawi SLTA Guru 

7 Jalil, S>Ag S1 Guru 

8 Warsito, S.Ag S1 Guru 

9 Bambang Wijanarko, ST S1  Guru 

10 Basuki, BA PGSD Guru 

11 Drs. Iswandi S1 Guru 

12 Dwi Setijanto, S.Pd S1 Guru 

13 Endang Triwidiyanti, S.PdI S1 Guru 

14 Rosita Dewi ,S.Pd S1 Guru 

15 Abdurrohim SLTA TU 

16 Ahmad Zakaria MA Guru 

17 Herawati, S.Pd S1 Guru 

18 Supiyah S1 Guru 

19 M.Mujiburrahim SLTA Guru 

20 Nursiti, S.T S1 Guru 

21 Sarah Yulia Ulfa SLTA TU 

22 Eka Fitriana SLTA TU 

23 Ripian ariyanto SLTA TU 

Sumber: Dokumentasi keadaan Guru MTs Attaqwa Kresno Widodo Kab. 

Pesawaran Pelajaran 2016/2017. 
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B. Penyajian Data 

 Secara garis besar, langkah-langkah yang diperlukan ditempuh dalam 

rangka mengatasi kesulitan belajar, dapat dilakukan melalui empat tahap yaitu
2
 : 

a. Pengumpulan data 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, data diartikan sebagai 

kenyataan yang ada yang berfungsi sebagai bahan sumber untuk menyusun 

suatu pendapat; keterangan yang benar; dan keterangan atau bahan yang 

dipakai untuk penalaran dan penyelidikan. 

Yang dimaksud data dalam penelitian ini adalah data siswa yang 

masih mengalami kesulitan dalam membaca Al-qur’an di MTs Attaqwa 

Kresno Widodo Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran.Pengumpulan data 

diperlukan untuk mengetahui berapa banyak siswa yang masih 

mengalami kesulitan dalam membaca Al-qur’an di MTs Attaqwa Kresno 

Widodo. 

 

1. Keadaan peserta didik  

Jenis kesulitan membaca Al-qur’anyang dialami peserta didik  

tersebut diantaranya: peserta didik kurang lancar dalam hal melafalkan 

Huruf Hijaiyah,Kurang lancar Membaca Al-Qur’an, menghafal, 

penguasaan tafsir serta mufrodat, dan pengembangan pengayaan serta 

penafsiran yang kaitannya dengan realitas sosial. Selain itu, banyak 

                                                           
2
Abin Syamsudin Makmun, Psikologi Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h.99-

101 
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guru dan peserta didik yang kurang menaruh perhatian terhadap ayat-

ayat al Qur’an.
3
 

2. Factor yang menyebabkan peserta didik masih mengalami kesulitan 

dalam membaca Al-qur’an 

Menurut M. arifin, kesulitan belajar membaca Al-qur’an tersebut 

bisa disebabkan oleh berbagai macam faktor diantaranya karena peserta 

didik jenuh dalam belajar, kurang termotivasi, faktor keluarga yang 

kurang mendukung, kurang lengkapnya saran dan prasarana, pengaruh 

lingkungan yang kurang kondusif dan lain-lain.
4
  

3. Hasil belajar peserta didik 

Menurut Moh. Surya, ada beberapa ciri tingkah laku yang 

merupakan manifestasi dari gejala kesulitan belajar, antara lain: 

1. Menunjukkan hasil belajar yang rendah (di bawah rata-rata nilai 

yang dicapai oleh kelompok kelas). 

2. Hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang dilakukan. 

3. Lambat dalam melakukan tugas-tugas kegiatan belajar, ia selalu 

tertinggal dari kawan-kawannya dalam menyelesaikan tugas 

sesuai dengan waktu yang tersedia. 

4. Menunjukkan sikap yang kurang wajar, seperti acuh tak acuh, 

menentang, dusta dan sebagainya. 

5. Menunjukkan tingkah laku yang berkelainan, seperti: membolos, 

datang terlambat, tidak mengerjakan pekerjaan rumah, 

mengganggu di dalam dan di luar kelas, tidak mau mencatat 

pelajaran, tidak mau bekerja sama, dan sebagainya. 

6. Menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar, seperti: 

pemurung, mudah tersinggung, pemarah, tidak atau kurang 

gembira dalam menghadapi situasi tertentu, misalnya dalam 

menghadapi nilai rendah tidak menunjukkan sedih/menyesal, dan 

sebagainya.5 

 

                                                           
3
Muhammad abdul Qodir Ahmad, Metodologi Pengajaran Pendidikan Agama, (Jakarta: 

Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1984/1985), h.79. 
4
M. Arifin, Op.cit., h. 212. 

5
 Hallen, Bimbingan dan Konseling dalam Islam,(Jakarta: PT. Intermasa, 2002), h. 129 
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b. Pengolahan Data 

Data yang telah dikumpulkan dari kegiatan tahap pertama tersebut, tidak 

ada artinya jika tidak diadakan pengolahan secara cermat. Semua data 

harus diolah dan dikaji untuk mengetahui sebab-sebab kesulitan belajar 

yang dialami oleh anak. Dalam pengolahan data langkah yang dapat 

ditempuh antara lain adalah: 

a) Indentifikasi kasus. 

b) Membandingkan antar kasus. 

c) Membandingkan dengan hasil tes. 

d) Menarik kesimpulan. 

c. Diagnosis 

Diagnosis adalah keputusan (penentuan) mengenai hasil dari pengolahan 

data. Diagnosis ini dapat berupa hal-hal sebagai berikut: 

a. Keputusan mengenai jenis kesulitan belajar anak (berat dan 

ringannya). 

b. Keputusan mengenai faktor-faktor yang ikut menjadi sumber 

penyebab kesulitan belajar. 

c. Keputusan mengenai faktor utama penyebab kesulitan belajar dan 

sebagainya.
6
 

  Upaya diagnosis itu sangat penting untuk dapat memberikan 

bantuan dan bimbingan yang efektif. Adapun langkah-langkah diagnosis 

kesulitan belajar menurut Hallen adalah sebagai berikut: 

1) Kenalilah peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. 

2) Memahami sifat dan jenis kesulitan belajarnya. 

3) Menetapkan latar belakang kesulitan belajar. 

4) Menetapkan usaha-usaha bantuan. 

5) Pelaksanaan bantuan. 

                                                           
6
Abu Ahmadi, dan Supriyono, Widodo, Psikologi Belajar (Jakarta: Rineka Cipta, Edisi 

Revisi, 2004), h. 96-98 



95 
 

6) Tindak lanjut.
7
 

 

d. Prognosis 

Prognosis artinya “ramalan”, apa yang telah ditetapkan dalam tahap 

diagnosis, akan menjadi dasar utama dalam menyusun dan menetapkan 

ramalan mengenai bantuan apa yang harus diberikan kepadanya untuk 

membantu mengatasi kesulitan masalahnya. Dalam “prognosis” ini antara 

lain akan ditetapkan mengenai bentuk treatment (perlakuan) sebagai 

follow up dari diagnosis. Dalam hal ini dapat berupa: 

1) Bentuk treatment yang harus diberikan.  

2) Bahan atau materi yang diperlukan.  

3) Metode yang akan digunakan.  

4) Alat-alat bantu belajar mengajar yang diperlukan.  

5) Waktu (kapan kegiatan ini dilakukan). 

 

e. Treatment (Perlakuan) 

Perlakuan di sini maksudnya adalah pemberian bantuan kepada anak 

yang bersangkutan (yang mengalami kesulitan belajar) sesuai dengan 

program yang telah disusun pada tahap prognosis tersebut. Bentuk 

treatment yang mungkin dapat diberikan adalah: 

1) Melalui bimbingan belajar kelompok dan individual. 

2) Melalui pengajaran remedial dalam beberapa bidang studi tertentu. 

3) Pemberian bimbingan pribadi untuk mengatasi masalah-masalah 

psikologis. 

4) Melalui bimbingan orang tua, dan pengatasan kasus sampingan yang 

mungkin ada. 

 

Seperti yang telah dijelaskan bahwa murid-murid yang 

mengalamikesulitan belajar itu memiliki hambatan-hambatan sehingga 

menampilkan gejala-gejala yang bisa diamati oleh guru. Beberapa gejala 

                                                           
7
Op. Cit., h. 130 
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sebagai tanda adanya kesulitan belajar itu misalnya menunjukkan 

prestasi rendah, lambat dalam melaksanakan tugas pembelajaran, acuh 

tak acuh dan sebagainya. 

C. Analisis Data 

 Pada bagian analisis ini dimaksudkan sebagai proses untuk menelaah hasil 

penelitian yang diperoleh  dari alat pengumpul data yang berusaha untuk 

memperoleh data primer atau data pokok  yang langsung berkaitan dengan 

permasalahan yang diajukan dalam bab 1. Maka disini diuraikan baik dari 

observasi maupun interview. 

Untuk mendapatkan data, penulis melakukan observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Kemudian data tersebut disajikan dalam bentuk bahasa tulisan, 

bukan dalam bentuk angka. Informasi yang diberikan responden menggambarkan 

apa adanya tentang upaya guru Al-Qu’an Hadits dalam mengatasi kesulitan 

belajar peserta didik kelas VIII A di MTs MTs Attaqwa Kresno Widodo Kab. 

Pesawaran tahun pelajaran 2016/2017. 

Pengolahan dan analisis data pada BAB IV ini pada prinsipnya adalah untuk 

menjawab rumusan masalah yang tertulis pada BAB I yakni “Bagaimana upaya 

guru Al-Qu’an Hadits dalam mengatasi kesulitan Membaca Al-qur’an  peserta 

didik kelas VIII A di MTs MTs Attaqwa Kresno Widodo Kab. Pesawaran tahun 

pelajaran 2016/2017”? 

 Dalam proses ini dilakukan untuk menelaah hasil penelitian yang 

diperoleh dengan wawancara sebagai metode pokoknya, dan menggunakan teknik 

triangulasi yang mana teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan 
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data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan 

pengecekkan atau sebagai pembanding dengan data itu. Teknik triangulasi yang 

digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi dengan 

menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara dan observasi penulis 

berkaitan dengan permasalahan yang ada.Pengolahan data ini penulis peroleh dari 

kepala sekolah, guru Al-Qur’an Hadits dan peserta didik kelas VIII A yang 

mengalami kesulitan belajar di MTs MTs Attaqwa Kresno Widodo Kab. 

Pesawaran 

 Untuk melihat upaya yang telah dilakukan guru Al-Qu’an Hadits dalam 

mengatasi kesulitan belajar peserta didik kelas VIII A di MTs MTs Attaqwa 

Kresno Widodo Kab. Pesawarantahun pelajaran 2016/2017 dan faktor-faktor yang 

mendukung dan penghambat dalam mengatasi kesulitan belajarmembaca al-

Qur’an  peserta didik kelas VIII A di MTs MTs Attaqwa Kresno Widodo Kab. 

Pesawaran dapat dilihat dari beberapa aspek antara lain: 

1. Data Peserta didik yang masih mengalami kesulitan dalam membaca 

Al-qur’an  

a. Keadaan peserta didik 

Kesulitan belajar siswa merupakan suatu kondisi yang tidak wajar 

yang dialami oleh setiap individu baik itu siswa atau siswi yang harus 

cepat diselesaikan atau dicarikan jalan keluarnya dan tidak boleh dibiarkan 

berlarut-larut, maka dari itu dengan berbagai cara harus diupayakan agar 

peserta didik dapat belajar secara optimal. Sehingga dalam pembelajaran 

tidak terjadi hambatan ataupun gangguan. 
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Begitu juga di MTs Attaqwa Kresno Widodo Kab. Pesawaran, dalam 

belajar Al-Qur’an Hadits, siswa juga masih ada yang mengalami kesulitan 

dalam belajar mata pelajaran tersebut, Jenis kesulitan belajar yang dialami 

setiap siswa itu tidaklah sama dalam mata pelajaran Al-Qur’an Hadits, 

jenis kesulitan belajar yang dialami oleh siswa bermacam-macam, 

sebagaimana yang diutarakan oleh Bapak Ahmad hambali yaitu: 

“Siswa-siswi dalam belajar Al-Qur’an Hadits juga masih mengalami 

kesulitan sama halnya dengan mata pelajaran yang lain. Jenis kesulitan 

tersebut dalam hal memahami materi, menghafal serta mempraktekkan 

hukum bacaan (tajwid) tetapi yang lebih banyak kesulitan siswa terjadi 

pada saat menghafal ayat atau Hadits serta mempraktekkan hukum bacaan. 

Kesulitan ini terjadi di antaranya disebabkan oleh kurang mampunya siswa 

dalam menangkap materi, tingkat kecerdasan siswa kurang, kurangnya 

konsentrasi, kurang aktif dalam belajar, kurang motivasi, kurang media 

pembelajaran dan penyebab tersebut biasanya membuat siswa jadi pasif”.
8
 

  

Dari hasil wawancara peneliti terhadap guru Al-Qur’an Hadits adapun 

ciri-ciri kesulitan belajar mata pelajaran Al-Qur’an Hadits menurut Bapak 

Ahmad hambali mengatakan bahwa: 

“Dalam kegiatan belajar mengajar masih banyak peserta didik atau 

siswa yang menunjukkan hasil belajar yang rendah yaitu di bawah rata-

rata nilai yang dicapai oleh kelompok kelas, lambat dalam melakukan 

tugas-tugas kegiatan belajar, ada beberapa peserta didik yang selalu 

tertinggal dari kawan-kawannya dalam menyelesaikan tugas sesuai 

dengan waktu yang tersedia, lalu menunjukkan sikap yang kurang wajar, 

seperti acuh tak acuh, menentang, membolos, datang terlambat, tidak 

mengerjakan pekerjaan rumah, mengganggu di dalam dan di luar kelas, 

tidak mau mencatat pelajaran, tidak mau bekerja sama, dan sebagainya.”
9
 

 

Berdasarkan hasil wawancara hal tersebut sependapat dengan 

kepala madrasah MTs Attaqwa yaitu bapak Drs. Hajri HS mengatakan 

                                                           
8
Ahmad hambali, S.Pd.I, guru Al-Qur’an Hadits, Wawancara, 12 Okt 2016. 

9
Ibid. 
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bahwa “ masih banyak peserta didik yang mengalami kesulitan belajar 

mata pelajaran Al-Qur’an Hadits dikelas VIII A, dikarenakan sebagian 

peserta didik hasil belajarnya menunjukan hasil belajar dibawah KKM 

sedangkan KKM untuk mata pelajaran Al-Qur’an Hadits adalah 75, dan 

juga banyak siswa yang tidak memperhatikan guru saat proses KBM 

berlangsung, banyak peserta didik yang tidak mengerjakan tugas dari 

gurunya”.
10

 

 Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh Dewi Lestari siswi 

kelas VIII A, menyatakan bahwa “saya selaku peserta didik terkadang 

mengalami kesulitan belajar khususnya mata pelajaran Al-Qur’an Hadits 

dikarenakan terkadang saya bingung untuk memahami makna dari ayat-

ayat Al-Qur’an,  susah menghafal ayat Al-Quran serta memperaktekkan 

hukum bacaan (tajwid)”.
11

 

 

Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan oleh Marlina siswi 

kelas VIII A, menyatakan bahwa “hasil belajar mata pelajaran Al-Qur’an 

Hadits saya kurang bagus dikarenakan terdapat beberapa kesulitan saat 

saya belajar Al-Qur’an Hadits materinya terkadang ada yang sulit sekali 

saya pahami terlebih lagi pada saat memperaktekan hukum bacaan (tajwid) 

dan saya juga terkadang tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru 

saya”.
12

 

 

Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan oleh Piki Pahrudin 

siswa kelas VIII A, menyatakan bahwa “dalam proses belajar mengajar 

mata pelajaran AlQur’an Hadits saya terkadang membolos pada mata 

pelajaran tersebut dikarenakan pelajaran tersebut kurang saya pahami 

terlebih lagi pada saat membaca Al-Qur’an terkendala pada tahap itu, 

walapun guru Al-Qur’an Hadits menuruh saya belajar berlahan untuk 

membaca Al-Qur’an dengan baik”.
13

 

  

                                                           
10

Drs. Hajri HS, Kepala Madrasah, Wawancara: 12 Okt 2016. 
11

Dewi Lestari, Siswa Kelas VIII A, Wawancara: 12 Okt 2016 
12

Marlina, Siswa Kelas VIII A, Wawancara: 12 Okt 2016..  
13

Piki Pahrudin, Siswa Kelas VIII A, Wawancara:12 Okt 2016. 
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Adapun kondisi peserta didik kelas VIII A pada mata pelajaran Al-

Qur’an Haditsyang ada di MTs Attaqwa Trisno Widodo Kec. Tegineneng 

Kab. PesawaranTahun Pelajaran 2016 yaitu sebagai berikut: 

Tabel 1 

Masalah Yang Dihadapi Peserta Didik Pada Mata Pelajaran Al-Qur’an  

Hadits Kelas VIII A di MTs Attaqwa Trisno Widodo Kec. Tegineneng Kab. 

PesawaranTahun 2016 

 

 

No 

 

Nama Peserta 

Didik 

Masalah yang dihadapi peserta didik 

 

 

Jumlah 

1 2 3 4 5 

1. Abdul Hamid        2 

2. Ahmad Riyadi        2 

3. Cici Lestari       1 

4. Dewi Lestari         3 

5. Dini Silviani         3 

6. Farendhita R        2 

7. Felda Ummami        2 

8. Fransiska          3 

9. Ismi Wahyuni         3 

10. Jelita Ayu Mirella       1 

11. Lailatul Hasanah          4 

12. Mamluatul H       1 

13. Marja Ria Titi         3 

14. Marjinten         3 

15. Marlina        2 

16. Maulidina Nisaul         3 

17. Maya ningrum         3 

18. Maysaroh         2 

19. Muhammad Riski         3 

20. Ninik Setyaningsih        2 

21. Nova Nariyah          4 

22. Piki Fahrudin        2 

23. Riki septiadi           4 

24. Rusli       1 

25. Siti sofyah         2 

26. Wahyu prasetyo s         3 

27. Wahyuda         2 

28. Yunita Eviyani       1 

 Jumlah 13 12 8 17 16  

Sumber : Dokumen data siswa yang masih mengalami kesulitan dalam membaca 

Al-qur’an dari Bapak Ahmad hambali guru Al-quran Hadits MTs At Taqwa 
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Keterangan: 

Masalah-masalah yang dihadapi peserta didik dalam membaca al-qur’an : 

1. kesulitan melafalkan hurup hijaiyah 

2. kurang lancar membaca ayat-ayat al-qur’an 

3. menghafal 

4. penguasaan tafsir serta mufrodat 

5. mempraktekkan hukum bacaan (tajwid) 

Tabel diatas menunjukkan bahwasanya masing-masing peserta didik 

mengalami lebih dari satu permasalahan sehingga dapat menyebabkan peserta 

didik kesulitan belajar. 

b. Faktor yang menyebabkan peserta didik yang mengalami kesulitan dalam 

membaca Al-qur’an  

 

  Pendidikan merupakan suatu proses komunikasi antara pendidik 

dan peserta didik dalam pembelajaran yang disampiakan berupa isi/ajaran 

yang secara seimbang agar tujuan dari pendidikan itu sendiri dapat tercapai 

sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Untuk mencapai tujuan tersebut, 

maka memerlukan komponen yang mendukung proses pendidikan yang 

berlangsung salah satunya adalah guru dimana guru harus menyadari bahwa 

ia adalah komponen utama dalam sistem pendidikan madrasah. 

  Relasi antar guru dan siswa merupakan relasi kewibawaan, artinya 

suatu relasi yang dilandasi saling percaya-mempercayai, siswa percaya 

bahwa guru akan mengarahkan siswa menjadi manusia yang baik dan guru 

juga percaya bahwa siswa juga dapat dan mau diarahkan menjadi manusia 

yang baik. Demikianlah guru diharapkan dapat mewujudkan empat unsur 

pokok yaitu gagasan, usaha, rasa dan keutamaan guru sebagai satu kesatuan 
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yang utuh yang menjadi ciri kepribadiannya dalam menyelenggarakan 

tugasnya untuk memanusiakan manusia. 

  Akan tetapi kegiatan belajar bagi setiap individu, tidak selamanya 

dapat berlangsung secara wajar, biasanya lancar, biasanya tidak, dan 

kadang-kadang terasa amat sulit. Dalam hal motivasi, kadang semangatnya 

tinggi, tetapi terkadang juga sulit untuk melakukan konsentrasi, bosa, jenuh, 

tidak menarik, dan berbagai kesan negatif lain biasanya muncul saat 

mengomentari kegiatan belajar. Inilah yang menjadikan belajar menjadi 

sesuatu yang tidak diminati. 

  Begitu juga di MTs Attaqwa Kresnowidodo Kec. Tegineneng Kab. 

Pesawaran, dalam belajar Al-Qur’an Hadits, siswa juga masih ada yang 

mengalami kesulitan dalam belajar mata pelajaran tersebut, sebagaimana 

yang dijelaskan oleh guru Al-Qur’an Hadits Bapak Ahmad hambali, yaitu: 

  “Dalam kegiatan belajar Al-Qur’anHadits kadang siswa-siswi 

mengalami kesulitan dalam memahami materi dan hukum bacaan karena 

dilatar belakangi oleh asal-usul sekolah terdahulu dari SD, karakteristik 

siswa-siswi yang berbeda-beda”.
14

 

  Jenis kesulitan belajar yang dialami setiap siswa itu tidaklah sama 

dalam mata pelajaran Al-Qur’an Hadits, jenis kesulitan belajar yang dialami 

oleh siswa bermacam-macam, sebagaimana yang diutarakan oleh Bapak 

Ahmad hambali yaitu: 

 “Siswa-siswi dalam belajar Al-Qur’anHadits juga masih mengalami 

kesulitan sama halnya dengan mata pelajaran yang lain.Jenis kesulitan 

tersebut dalam hal memahami materi, menghafal serta mempraktekkan 

hukum bacaan (tajwid) tetapi yang lebih banyak kesulitan siswa terjadi pada 

saat menghafal ayat atau Hadits serta mempraktekkan hukum bacaan. 

                                                           
14

Ahmad Hambali, S.Pd.I, guru Al-Qur’an Hadits, Wawancara, 07 Okt 2016. 
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Kesulitan ini terjadi di antaranya disebabkan oleh kurang mampunya siswa 

dalam menangkap materi, tingkat kecerdasan siswa kurang, kurangnya 

konsentrasi, kurang aktif dalam belajar, kurang motivasi, kurang media 

pembelajaran dan penyebab tersebut biasanya membuat siswa jadi pasif”.
15

 

Dari hasil wawancara peneliti terhadap guru Al-Qur’an Hadits 

adapun ciri-ciri kesulitan belajar membaca Al-qur’an menurut Bapak 

Ahmad hambali mengatakan bahwa: 

“Dalam kegiatan belajar mengajar masih banyak peserta didik atau siswa 

yang menunjukkan hasil belajar yang rendah yaitu di bawah rata-rata nilai 

yang dicapai oleh kelompok kelas, lambat dalam melakukan tugas-tugas 

kegiatan belajar, ada beberapa peserta didik yang selalu tertinggal dari 

kawan-kawannya dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan waktu yang 

tersedia, lalu menunjukkan sikap yang kurang wajar, seperti acuh tak acuh, 

menentang, membolos, datang terlambat, tidak mengerjakan pekerjaan 

rumah, mengganggu di dalam dan di luar kelas, tidak mau mencatat 

pelajaran, tidak mau bekerja sama, dan sebagainya.”
16

 

 

  Berdasarkan hasil wawancara hal tersebut sependapat dengan 

kepala madrasah MTs Kkesno wododo yaitu bapak Drs. Hajri,HS  

mengatakan bahwa “ masih banyak peserta didik yang mengalami kesulitan 

belajar mata pelajaran Al-Qur’an Hadits dikelas VIII A, dikarenakan 

sebagian peserta didik hasil belajarnya menunjukan hasil belajar dibawah 

KKM sedangkan KKM untuk mata pelajaran Al-Qur’an Hadits adalah 75, 

dan juga banyak siswa yang tidak memperhatikan guru saat proses KBM 

berlangsung, banyak peserta didik yang tidak mengerjakan tugas dari 

gurunya”.
17

 

  Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh Dewi Lestari siswi 

kelas VIII A, menyatakan bahwa “saya selaku peserta didik terkadang 

mengalami kesulitan belajar khususnya mata pelajaran Al-Qur’an Hadits 

                                                           
15

Ibid.  
16

Ibid. 
17

Drs. Hajri, Hs, Kepala Madrasah, Wawancara: 07 Oktober 2016. 
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dikarenakan terkadang saya bingung untuk memahami makna dari ayat-ayat 

Al-Qur’an,  susah menghafal ayat Al-Quran serta memperaktekkan hukum 

bacaan (tajwid)”.
18

 

 

  Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan oleh Marlina siswi 

kelas VIII A, menyatakan bahwa “hasil belajar mata pelajaran Al-Qur’an 

Hadits saya kurang bagus dikarenakan terdapat beberapa kesulitan saat saya 

belajar Al-Qur’an Hadits materinya terkadang ada yang sulit sekali saya 

pahami terlebih lagi pada saat memperaktekan hukum bacaan (tajwid) dan 

saya juga terkadang tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru 

saya”.
19

 

 

  Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan oleh Piki Pahrudin 

siswa kelas VIII A, menyatakan bahwa “dalam proses belajar mengajar 

mata pelajaran AlQur’an Hadits saya terkadang membolos pada mata 

pelajaran tersebut dikarenakan pelajaran tersebut kurang saya pahami 

terlebih lagi pada saat membaca Al-Qur’an terkendala pada tahap itu, 

walapun guru Al-Qur’an Hadits menuruh saya belajar berlahan untuk 

membaca Al-Qur’an dengan baik”.
20

 

 

  Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan oleh Merlina siswi 

kelas VIII A, mengatakan bahwa “pada saat proses belajar mengajar mata 

pelajaan Al-Qur’an Hadits berlangsung terkadang saya merasa jenuh belajar 

mata pelajaran tersebut karena selalu membaca Al-Qur’an setiap belajar dan 

terkadang juga saya merasa sangat antusias terkadang ibu guru mengunakan 

suatu metode untuk membuat pelajaran semakin menarik perhatian, metode 

yang paling sering digunakan yaitu card shot”.
21

 

  

Hasil observasi yang peneliti lakukan dikelas VIII A MTs Attaqwa 

Kresnowidodo Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran bahwasannya memang 

dalam proses belajar mengajar mata pelajaran Al-Qur’an Hadits ada 

sebagian siswa yang kurang aktif dalam pelajaran tersebut ada yang sibuk 

sendiri mengobrol dengan teman-temannya, ada yang tiduran ketika KBM 

                                                           
18

Dewi Lestari, Siswa Kelas VIII A, Wawancara: 07 Oktober 2016 
19

Marlina, Siswa Kelas VIII A, Wawancara: 07 Oktober 2016 
20

Piki Pahrudin, Siswa Kelas VIII A, Wawancara:07 Oktober 2016. 
21

Marlina, Siswa Kelas VIII A, Wawancara:07 Oktober  2016. 



105 
 

berlangsung, dan ada juga yang memang memperhatikan dengan seksama 

ketika guru sedang menjelaskan didepan kelas”.
22

 

c. Nilai membaca Al-qur’an beserta didik 

 Adapun kondisi hasil belajar peserta didik kelas VIII  pada mata 

pelajaran Al-Qur’an Haditsyang ada di MTs Attaqwa Trisno Widodo Kec. 

Tegineneng Kab. Pesawaran Tahun Pelajaran 2016 yaitu sebagai berikut: 

Tabel 2 

Hasil Belajar Peserta Didik Pada Mata Pelajaran Al-Qur’an  

Hadits Kelas VIII  di MTs Attaqwa Trisno Widodo Kec. Tegineneng Kab. 

Pesawaran Tahun 2016 

No Nama Siswa Nilai  KKM 

1 Abdul Hamid 50 75 

2 Ahmad Riyadi 75 75 

3 Cici Lestari 75 75 

4 Dewi Lestari 65 75 

5 Dini Silviani 65 75 

6 Farendhita R 90 75 

7 Felda Ummami 50 75 

8 Fransiska  68 75 

9 Ismi Wahyuni 70 75 

10 Jelita Ayu Mirella 70 75 

11 Lailatul Hasanah 70 75 

12 Mamluatul H 95 75 

13 Marja Ria Titi 75 75 

14 Marjinten 75 75 

15 Marlina 60 75 

16 Maulidina Nisaul 70 75 

17 Maya ningrum 90 75 

18 Maysaroh  70 75 

19 Muhammad Riski 70 75 

20 Ninik Setyaningsih 75 75 

21 Nova Nariyah 75 75 

22 Piki Fahrudin 80 75 

23 Riki septiadi  60 75 

                                                           
22

Observasi : 07 Okt 2016. 
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24 Rusli 70 75 

25 Siti sofyah  70 75 

26 Wahyu prasetyo s 70 75 

27 Wahyuda  75 75 

28 Yunita Eviyani 95 75 

Sumber: Nilai (leger) siswa mata pelajaran  Al-Qur’an Hadits kelas VIII A di 

MTs Attaqwa Trisno Widodo Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran  tahun  2016. 

  

  Dengan demikian dapat disimpulkan 57,14%siswa belum 

mencapai KKM, dan 42,86% yang lain telah mencapai KKM, sedangkan KKM 

mata pelajaran Al-Qur’an Hadits adalah 75. Artinya jika nilai setiap siswa 

mencapai 75 berarti siswa tersebut dapat dikatakan berhasil, dan jika nilainya 

dibawah 75 maka belum dikatakan berhasil. 

Tabel 3 

Perbandingan Kesulitan Belajar dengan Hasil Belajar Peserta Didik 

Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadits Kelas VIII A di MTs Attaqwa Trisno 

Widodo Kec. Tegineneng Kab. PesawaranTahun 2016 

 

No Nama Peserta 

Didik 

Kesulitan 

Belajar 

Hasil 

Belajar 

Keterangan 

1. Abdul Hamid 2 50 Tidak lulus 

2. Ahmad Riyadi 2 75 Lulus  

3. Cici Lestari 1 75 Lulus 

4. Dewi Lestari 3 65 Tidak lulus 

5. Dini Silviani 3 65 Tidak lulus 

6. Farendhita R 2 90 Lulus 

7. Felda Ummami 2 50 Tidak lulus 

8. Fransiska  3 68 Tidak lulus 

9. Ismi Wahyuni 3 70 Tidak lulus 

10. Jelita Ayu Mirella 1 70 Tidak lulus 

11. Lailatul Hasanah 4 70 Tidak lulus 

12. Mamluatul H 1 95 Lulus 

13. Marja Ria Titi 3 75 Lulus 

14. Marjinten 3 75 Lulus 

15. Marlina 2 60 Tidak lulus 

16. Maulidina Nisaul 3 70 Tidak lulus 

17. Maya ningrum 3 90 Lulus 

18. Maysaroh  2 70 Tidak lulus 

19. Muhammad Riski 3 70 Tidak lulus 
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20. Ninik Setyaningsih 2 75 Lulus 

21. Nova Nariyah 4 75 Lulus 

22. Piki Fahrudin 2 80 Lulus 

23. Riki septiadi  4 60 Tidak lulus 

24. Rusli 1 70 Tidak lulus 

25. Siti sofyah  2 70 Tidak lulus 

26. Wahyu prasetyo s 3 70 Tidak lulus 

27. Wahyuda  2 75 Lulus 

28. Yunita Eviyani 1 95 Lulus 

 

  Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa banyak peserta 

didik yang mempunyai masalah kesulitan belajar dan hasil belajarnyapun 

di bawah KKM (75).  

Dari hasil wawancara peneliti terhadap guru Al-Qur’an Hadits 

adapun ciri-ciri kesulitan belajar membaca Al-qur’an menurut Bapak 

Ahmad hambali mengatakan bahwa: 

“Dalam kegiatan belajar mengajar masih banyak peserta didik 

atau siswa yang menunjukkan hasil belajar yang rendah yaitu di bawah 

rata-rata nilai yang dicapai oleh kelompok kelas, lambat dalam 

melakukan tugas-tugas kegiatan belajar, ada beberapa peserta didik yang 

selalu tertinggal dari kawan-kawannya dalam menyelesaikan tugas sesuai 

dengan waktu yang tersedia, lalu menunjukkan sikap yang kurang wajar, 

seperti acuh tak acuh, menentang, membolos, datang terlambat, tidak 

mengerjakan pekerjaan rumah, mengganggu di dalam dan di luar kelas, 

tidak mau mencatat pelajaran, tidak mau bekerja sama, dan 

sebagainya.”
23

 

 

 Berdasarkan hasil wawancara hal tersebut sependapat dengan 

kepala madrasah MTs Kkesno wododo yaitu bapak Drs. Hajri,HS  

mengatakan bahwa “ masih banyak peserta didik yang mengalami 

kesulitan belajar mata pelajaran Al-Qur’an Hadits dikelas VIII A, 

dikarenakan sebagian peserta didik hasil belajarnya menunjukan hasil 

                                                           
23
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belajar dibawah KKM sedangkan KKM untuk mata pelajaran Al-Qur’an 

Hadits adalah 75, dan juga banyak siswa yang tidak memperhatikan guru 

saat proses KBM berlangsung, banyak peserta didik yang tidak 

mengerjakan tugas dari gurunya”.
24

 

 Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh Dewi Lestari siswi 

kelas VIII A, menyatakan bahwa “saya selaku peserta didik terkadang 

mengalami kesulitan belajar khususnya mata pelajaran Al-Qur’an Hadits 

dikarenakan terkadang saya bingung untuk memahami makna dari ayat-

ayat Al-Qur’an,  susah menghafal ayat Al-Quran serta memperaktekkan 

hukum bacaan (tajwid)”.
25

 

 

 Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan oleh Marlina siswi 

kelas VIII A, menyatakan bahwa “hasil belajar mata pelajaran Al-Qur’an 

Hadits saya kurang bagus dikarenakan terdapat beberapa kesulitan saat 

saya belajar Al-Qur’an Hadits materinya terkadang ada yang sulit sekali 

saya pahami terlebih lagi pada saat memperaktekan hukum bacaan (tajwid) 

dan saya juga terkadang tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru 

saya”.
26

 

 

 Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan oleh Piki Pahrudin 

siswa kelas VIII A, menyatakan bahwa “dalam proses belajar mengajar 

mata pelajaran AlQur’an Hadits saya terkadang membolos pada mata 

pelajaran tersebut dikarenakan pelajaran tersebut kurang saya pahami 

terlebih lagi pada saat membaca Al-Qur’an terkendala pada tahap itu, 

walapun guru Al-Qur’an Hadits menuruh saya belajar berlahan untuk 

membaca Al-Qur’an dengan baik”.
27

 

 

 Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan oleh Merlina siswi 

kelas VIII A, mengatakan bahwa “pada saat proses belajar mengajar mata 

pelajaan Al-Qur’an Hadits berlangsung terkadang saya merasa jenuh 

belajar mata pelajaran tersebut karena selalu membaca Al-Qur’an setiap 

belajar dan terkadang juga saya merasa sangat antusias terkadang ibu guru 

mengunakan suatu metode untuk membuat pelajaran semakin menarik 

perhatian, metode yang paling sering digunakan yaitu card shot”.
28

 

 

Hasil observasi yang peneliti lakukan dikelas VIII A MTs Attaqwa 

Kresnowidodo Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran bahwasannya memang 

                                                           
24

Drs. Hajri, Hs, Kepala Madrasah, Wawancara: 07 Oktober 2016. 
25

Dewi Lestari, Siswa Kelas VIII A, Wawancara: 07 Oktober 2016 
26

Marlina, Siswa Kelas VIII A, Wawancara: 07 Oktober 2016 
27

Piki Pahrudin, Siswa Kelas VIII A, Wawancara:07 Oktober 2016. 
28

Marlina, Siswa Kelas VIII A, Wawancara:07 Oktober  2016. 
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dalam proses belajar mengajar mata pelajaran Al-Qur’an Hadits ada 

sebagian siswa yang kurang aktif dalam pelajaran tersebut ada yang sibuk 

sendiri mengobrol dengan teman-temannya, ada yang tiduran ketika KBM 

berlangsung, dan ada juga yang memang memperhatikan dengan seksama 

ketika guru sedang menjelaskan didepan kelas”.
29

 

2 .Pengolahan Data 

 1. Identifikasi kasus 

 Kesulitan belajar siswa merupakan suatu kondisi yang tidak wajar 

yang dialami oleh setiap individu baik itu siswa atau siswi yang harus 

cepat diselesaikan atau dicarikan jalan keluarnya dan tidak boleh dibiarkan 

berlarut-larut, maka dari itu dengan berbagai cara harus diupayakan agar 

peserta didik dapat belajar secara optimal. Sehingga dalam pembelajaran 

tidak terjadi hambatan ataupun gangguan. 

 Begitu juga di MTs Attaqwa Kresno Widodo Kab. Pesawaran, 

dalam belajar Al-Qur’an Hadits, siswa juga masih ada yang mengalami 

kesulitan dalam belajar mata pelajaran tersebut, Jenis kesulitan belajar 

yang dialami setiap siswa itu tidaklah sama dalam mata pelajaran Al-

Qur’an Hadits, jenis kesulitan belajar yang dialami oleh siswa bermacam-

macam, sebagaimana yang diutarakan oleh Bapak Ahmad hambali yaitu: 

 “Siswa-siswi dalam belajar Al-Qur’anHadits juga masih 

mengalami kesulitan sama halnya dengan mata pelajaran yang lain.Jenis 

kesulitan tersebut dalam hal memahami materi, menghafal serta 

mempraktekkan hukum bacaan (tajwid) tetapi yang lebih banyak kesulitan 

siswa terjadi pada saat menghafal ayat atau Hadits serta mempraktekkan 

hukum bacaan. Kesulitan ini terjadi di antaranya disebabkan oleh kurang 

mampunya siswa dalam menangkap materi, tingkat kecerdasan siswa 

kurang, kurangnya konsentrasi, kurang aktif dalam belajar, kurang 

                                                           
29
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motivasi, kurang media pembelajaran dan penyebab tersebut biasanya 

membuat siswa jadi pasif”.
30

 

 Dari hasil wawancara peneliti terhadap guru Al-Qur’an Hadits 

adapun ciri-ciri kesulitan belajar mata pelajaran Al-Qur’an Hadits menurut 

Bapak Ahmad hambali mengatakan bahwa: 

 “Dalam kegiatan belajar mengajar masih banyak peserta didik 

atau siswa yang menunjukkan hasil belajar yang rendah yaitu di bawah 

rata-rata nilai yang dicapai oleh kelompok kelas, lambat dalam 

melakukan tugas-tugas kegiatan belajar, ada beberapa peserta didik yang 

selalu tertinggal dari kawan-kawannya dalam menyelesaikan tugas sesuai 

dengan waktu yang tersedia, lalu menunjukkan sikap yang kurang wajar, 

seperti acuh tak acuh, menentang, membolos, datang terlambat, tidak 

mengerjakan pekerjaan rumah, mengganggu di dalam dan di luar kelas, 

tidak mau mencatat pelajaran, tidak mau bekerja sama, dan 

sebagainya.”
31

 

 

 Berdasarkan hasil wawancara hal tersebut sependapat dengan 

kepala madrasah MTs Attaqwa yaitu bapak Drs. Hajri HS mengatakan 

bahwa “ masih banyak peserta didik yang mengalami kesulitan belajar 

mata pelajaran Al-Qur’an Hadits dikelas VIII A, dikarenakan sebagian 

peserta didik hasil belajarnya menunjukan hasil belajar dibawah KKM 

sedangkan KKM untuk mata pelajaran Al-Qur’an Hadits adalah 75, dan 

juga banyak siswa yang tidak memperhatikan guru saat proses KBM 

berlangsung, banyak peserta didik yang tidak mengerjakan tugas dari 

gurunya”.
32

 

 Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh Dewi Lestari siswi kelas  

kesulitan belajar khususnya mata pelajaran Al-Qur’an Hadits dikarenakan 

terkadang saya bingung untuk memahami makna dari ayat-ayat Al-Qur’an,  

                                                           
30

Ahmad hambali, S.Pd.I, guru Al-Qur’an Hadits, Wawancara, 12 Okt 2016. 
31

Ibid. 
32

Drs. Hajri HS, Kepala Madrasah, Wawancara: 12 Okt 2016. 
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susah menghafal ayat Al-Quran serta memperaktekkan hukum bacaan 

(tajwid)”.
33

 

 

Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan oleh Marlina siswi kelas VIII 

A, menyatakan bahwa “hasil belajar mata pelajaran Al-Qur’an Hadits saya 

kurang bagus dikarenakan terdapat beberapa kesulitan saat saya belajar Al-

Qur’an Hadits materinya terkadang ada yang sulit sekali saya pahami terlebih 

lagi pada saat memperaktekan hukum bacaan (tajwid) dan saya juga terkadang 

tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru saya”.
34

 

 

Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan oleh Piki Pahrudin siswa 

kelas VIII A, menyatakan bahwa “dalam proses belajar mengajar mata 

pelajaran AlQur’an Hadits saya terkadang membolos pada mata pelajaran 

tersebut dikarenakan pelajaran tersebut kurang saya pahami terlebih lagi pada 

saat membaca Al-Qur’an terkendala pada tahap itu, walapun guru Al-Qur’an 

Hadits menuruh saya belajar berlahan untuk membaca Al-Qur’an dengan 

baik”.
35

 

 

Adapun kondisi peserta didik kelas VIII A pada mata pelajaran Al-Qur’an  

PesawaranTahun Pelajaran 2016 yaitu sebagai berikut: 

Tabel 1 

Masalah Yang Dihadapi Peserta Didik Pada Mata Pelajaran Al-Qur’an  

Hadits Kelas VIII A di MTs Attaqwa Trisno Widodo Kec. Tegineneng Kab. 

PesawaranTahun 2016 

 

 

No 

 

Nama Peserta 

Didik 

Masalah yang dihadapi peserta didik 

 

 

Jumlah 

1 2 3 4 5 

1. Abdul Hamid        2 

2. Ahmad Riyadi        2 

3. Cici Lestari       1 

4. Dewi Lestari         3 

5. Dini Silviani         3 

6. Farendhita R        2 

7. Felda Ummami        2 

8. Fransiska          3 

9. Ismi Wahyuni         3 

10. Jelita Ayu Mirella       1 

11. Lailatul Hasanah          4 

                                                           
33

Dewi Lestari, Siswa Kelas VIII A, Wawancara: 12 Okt 2016 
34

Marlina, Siswa Kelas VIII A, Wawancara: 12 Okt 2016..  
35

Piki Pahrudin, Siswa Kelas VIII A, Wawancara:12 Okt 2016. 
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12. Mamluatul H       1 

13. Marja Ria Titi         3 

14. Marjinten         3 

15. Marlina        2 

16. Maulidina Nisaul         3 

17. Maya ningrum         3 

18. Maysaroh         2 

19. Muhammad Riski         3 

20. Ninik Setyaningsih        2 

21. Nova Nariyah          4 

22. Piki Fahrudin        2 

23. Riki septiadi           4 

24. Rusli       1 

25. Siti sofyah         2 

26. Wahyu prasetyo s         3 

27. Wahyuda         2 

28. Yunita Eviyani       1 

 Jumlah 13 12 8 17 16  

 

Keterangan: 

Masalah-masalah yang dihadapi peserta didik : 

1. kesulitan dalam hal memahami materi pelajaran 

2. menerapkan hukum bacaan lam dan ro’ 

3. menghafal 

4. penguasaan tafsir serta mufrodat 

5. mempraktekkan hukum bacaan (tajwid) 

 

 Berdasarkas hasil wawancara, hasil observasi dan daftar penilaian tersebut 

di atas menunjukkan bahwasanya masing-masing peserta didik mengalami 

lebih dari satu permasalahan sehingga dapat diindikasikan  peserta didik 

kesulitan membaca al-qur’an belajar. 

b. Membandingkan dengan hasil tes 

 Dari data tentang keadaan peserta didik, permasalahan yang 

dihadapi dan hasil belajar terlihat  bahwa  hasil belajarnya masih banyak 

yang dibawah KKM atau belum tuntas. 

c. . Menarik Kesimpulan  

 Adapun jenis kesulitan yang dihadapi peserta didik diantaranya : 

1. kesulitan dalam hal memahami materi pelajaran 

2. menerapkan hukum bacaan lam dan ro’ 
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3. menghafal 

4. penguasaan tafsir serta mufrodat 

5. mempraktekkan hukum bacaan (tajwid) 

3. Diagnosis 

a. jenis kesulitan  

Kesulitan belajar siswa merupakan suatu kondisi yang tidak wajar 

yang dialami oleh setiap individu baik itu siswa atau siswi yang harus cepat 

diselesaikan atau dicarikan jalan keluarnya dan tidak boleh dibiarkan 

berlarut-larut, maka dari itu dengan berbagai cara harus diupayakan agar 

peserta didik dapat belajar secara optimal. Sehingga dalam pembelajaran 

tidak terjadi hambatan ataupun gangguan. 

  Begitu juga di MTs Attaqwa Kresno Widodo Kab. Pesawaran, 

dalam belajar Al-Qur’an Hadits, siswa juga masih ada yang mengalami 

kesulitan dalam belajar mata pelajaran tersebut, Jenis kesulitan belajar yang 

dialami setiap siswa itu tidaklah sama dalam mata pelajaran Al-Qur’an 

Hadits, jenis kesulitan belajar yang dialami oleh siswa bermacam-macam, 

sebagaimana yang diutarakan oleh Bapak Ahmad hambali yaitu: 

  “Siswa-siswi dalam belajar Al-Qur’anHadits juga masih 

mengalami kesulitan sama halnya dengan mata pelajaran yang lain.Jenis 

kesulitan tersebut dalam hal memahami materi, menghafal serta 

mempraktekkan hukum bacaan (tajwid) tetapi yang lebih banyak kesulitan 

siswa terjadi pada saat menghafal ayat atau Hadits serta mempraktekkan 

hukum bacaan. Kesulitan ini terjadi di antaranya disebabkan oleh kurang 

mampunya siswa dalam menangkap materi, tingkat kecerdasan siswa 

kurang, kurangnya konsentrasi, kurang aktif dalam belajar, kurang 

motivasi, kurang media pembelajaran dan penyebab tersebut biasanya 

membuat siswa jadi pasif”.
36
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  Dari hasil wawancara peneliti terhadap guru Al-Qur’an Hadits 

adapun ciri-ciri keulitan belajar mata pelajaran Al-Qur’an Hadits menurut 

Bapak Ahmad hambali mengatakan bahwa: 

  “Dalam kegiatan belajar mengajar masih banyak peserta didik 

atau siswa yang menunjukkan hasil belajar yang rendah yaitu di bawah 

rata-rata nilai yang dicapai oleh kelompok kelas, lambat dalam melakukan 

tugas-tugas kegiatan belajar, ada beberapa peserta didik yang selalu 

tertinggal dari kawan-kawannya dalam menyelesaikan tugas sesuai 

dengan waktu yang tersedia, lalu menunjukkan sikap yang kurang wajar, 

seperti acuh tak acuh, menentang, membolos, datang terlambat, tidak 

mengerjakan pekerjaan rumah, mengganggu di dalam dan di luar kelas, 

tidak mau mencatat pelajaran, tidak mau bekerja sama, dan sebagainya.”
37

 

 

  Berdasarkan hasil wawancara hal tersebut sependapat dengan 

kepala madrasah MTs Attaqwa yaitu bapak Drs. Hajri HS mengatakan 

bahwa “ masih banyak peserta didik yang mengalami kesulitan belajar mata 

pelajaran Al-Qur’an Hadits dikelas VIII A, dikarenakan sebagian peserta 

didik hasil belajarnya menunjukan hasil belajar dibawah KKM sedangkan 

KKM untuk mata pelajaran Al-Qur’an Hadits adalah 75, dan juga banyak 

siswa yang tidak memperhatikan guru saat proses KBM berlangsung, 

banyak peserta didik yang tidak mengerjakan tugas dari gurunya”.
38

 

  Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh Dewi Lestari siswi 

kelas VIII A, menyatakan bahwa “saya selaku peserta didik terkadang 

mengalami kesulitan belajar khususnya mata pelajaran Al-Qur’an Hadits 

dikarenakan terkadang saya bingung untuk memahami makna dari ayat-

ayat Al-Qur’an,  susah menghafal ayat Al-Quran serta memperaktekkan 

hukum bacaan (tajwid)”.
39

 

 

Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan oleh Marlina siswi kelas  

kurang bagus dikarenakan terdapat beberapa kesulitan saat saya belajar Al-

Qur’an Hadits materinya terkadang ada yang sulit sekali saya pahami 
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Drs. Hajri HS, Kepala Madrasah, Wawancara: 12 Okt 2016. 
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terlebih lagi pada saat memperaktekan hukum bacaan (tajwid) dan saya 

juga terkadang tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru saya”.
40

 

 

Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan oleh Piki Pahrudin siswa 

kelas VIII A, menyatakan bahwa “dalam proses belajar mengajar mata 

pelajaran AlQur’an Hadits saya terkadang membolos pada mata pelajaran 

tersebut dikarenakan pelajaran tersebut kurang saya pahami terlebih lagi 

pada saat membaca Al-Qur’an terkendala pada tahap itu, walapun guru Al-

Qur’an Hadits menuruh saya belajar berlahan untuk membaca Al-Qur’an 

dengan baik”.
41

 

 

Hasil observasi yang peneliti lakukan dikelas VIII A MTs Attaqwa 

Kresno Widodo Kab. Pesawaran bahwasannya memang dalam proses 

belajar mengajar mata pelajaran Al-Qur’an Hadits ada sebagian siswa yang 

kurang aktif dalam pelajaran tersebut ada yang sibuk sendiri mengobrol 

dengan teman-temannya, ada yang tiduran ketika KBM berlangsung, dan 

ada juga yang memang memperhatikan dengan seksama ketika guru sedang 

menjelaskan didepan kelas”.
42

 

b. factor penyebab peserta didik masih mengalami kesulitan membaca al-

qur’an.  

Pendidika merupakan suatu proses komunikasi antara pendidik dan 

peserta didik dalam pembelajaran yang disampaikan berupa isi /ajaran 

yang secara seimbang agar tujuan dari pendidikan itu sendiri dapat 

tercapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Untuk memnacapai  

tujuan tesebut , maka memerlukan komponen yang mendukung proses 

pendidikan yang berlangsung salah satunya adalah guru.  Dimana guru 

harus menyadari bahwa ia adalah komponen utama dalam system 

pendidikan atau madrasah.  
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Relasi antara guru dan siswa merupakan relasi kewibawaa, 

artinyasuatu relasi yang dilandasi saling percaya-mempercayai, siswa 

percaya bahwa guru akan mengarahkan menjadimanusia yang baik dan 

guru juga percaya bahwa siswa juga dapat dan mau diarahkan menjadi 

manusia yang baik. Demikian guru diharapkan dapat mewujudtan 

empat unsur popok yaitu gagasan, usaha, rasa dan keutamaan guru 

sebagai satu kesatuan yang utuh yang menjadi ciri kepribadian dalam 

menyelenggarakan tugasnya untuk memanusiakan manusia. 

Akan tetapi kegiatan belajar bagi setiap individu, tidak selamanya 

dapat berlangsung secara wajar, biasanya lancar, biasanya tidak, dan 

kadang-kadang terasa amat sulit.Dalam hal motivasi, kadang 

semangatnya tinggi, tetapi terkadang juga sulit untuk melakukan 

konsentari, bosan, jenuh, tidak menarik, dan berbagai kesan negative 

lain biasanya muncul saat mengomentari kegiatan belajar.Inilah yang 

menjadikan belajar menjadi sesuatu yang tidak diminati. 

 

4. Treatmen ( Perlakuan ) 

 a. Melalui bimbingan belajar  kelompokdan individu 

  Dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik kelas VIII A pada 

mata pelajaran Al-Qur’an Hadits, guru Al-Qur’an Hadits tidak hanya 

memberikan kiat-kiat belajar tetapi mengaplikasikannya dalam proses 

pembelajaran, adapun beberapa upaya guru Al-Qur’an Hadits dalam 

mengatasi hal tersebut di antaranya menggunakan metode yang bervariasi. 

Sebagaimana yang dijelaskan Bapak Ahmad hambali, yaitu: 

  “Dalammengatasi kesilitan yang di hadapi peserta didik kita 

lakukan pembelajaran kelompok dan pembelajarn individu. Pembejaran 

individu maksudnya peserta didik yang masih mengalami kesulitan dalam 

membaca Al-qur’an , maka akan dituntun dalam membacanya.misalnya 

dengan diawali guru terlebih dahulu baru siswa tersebut mengikuti atau 
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pembelajaran antar teman sebaya artinya temannya yang memandu siswa 

tersebut dalam membacanya”. 
43

 

 

  Selanjutnya Hasil wawancara yang dilakukan dengan Piki 

Pahrudin siswa kelas VIII A menyatakan bahwa,“dalam belajar guru 

sering mengadakan pembelajaran kelompok dan dan juga kami sering 

dituntun dalam membaca Ayat Al-qur’an dan tekadang teman kami yang 

bisa mengaji diminta oleh pak hambali untuk mengajari kami yang belum 

bias membaca ayat al-qur’an dan Hadits”.
44

 

 

Pernyataan diatas juga dikemukakan kepala MTs. Attaqwa Kresno 

Widodo Bapak Drs. Hajri HS. Beliau mengatakan “ dalam pembelajaran 

dikelas guru selalu membuat sistem pembelajaran yang bervariasi didalam 

kelas, misalnya dengan pembelajaran kelompok, diskusi, presentasi, 

pembelajaran individu atau pembelajaran antar teman”. 
45

 

  

Dari hasil observasi dikelas ketika pembelajaran  guru Al-qur’an 

hadits “ setelah mengabsen peserta didik dan menyampaikan tujuan 

pembelajaran lalu guru tersebut membagi kelompok kemudian setiap 

kelompok diberikan materi yaitu ayat al-qur’an tentang tugas dan 

kewajiban manusia. Kemudian guru menuntun peserta didik membaca ayat 

al-qur’an tersebut di ulang sebanyak tiga kali.Setelah itu peserta didik 

disuruh untuk membacanya sendidri. Peserta didik yang belum lancar 

membaca maka disuruh belajar dengan teman yang bias tetapi tetap dalam 

kelompok tersebut”. 
46

 

 

 Dari hasil wawancara diatas ternyata guru dalam proses 

pembelajaran dikelas mengunakan berbagai cara untuk mengatasi 

kesulitan dalam membaca Al-qur’an kepada peserta didik diantaranya 

dengan pembelajaran kelompok, dan mengunakan tehnik pembelajaran 

yang lain misalnya peserta didi disuruh untuk mempresentasikan didepan 

kelas. Jika ada peserta didik yang belum lancar memca ayat Al-quran  

maka guru menugaskan temannya yang bias untuk mengajarinya sampai 

bisa membacanya dan sampai  lancar dan bisa membacanya.  
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Ahmad hambali, S.Pd.I, guru Al-Qur’an Hadits, Wawancara, 12 Okt 2016. 
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 Selain sistem pembelajaran kelompok dan individu guru juga 

mengggunakan berbagai metode dan media dalam pembelajaran di kelas, 

hal tesebut sesusi dengan yang disampaikan oleh bapak Hambali selaku 

Guru Al-qur’an Hadits: “Kesulitan belajar siswa harus segera diselesaikan 

dan dicarikan solusinya. Untuk mengatasi hal tersebut, saya menggunakan 

metode yang bervariasi misalnya: 

1. Mengenali dan mendekati peserta didik yang mengalami kesulitan 

belaja. 

2. Memahami jenis kesuliatan belajar yang dialami siswa tersebut. 

3. Menyiapkan bahan ajar. 

4. Peserta didik memahami materi secara berkelompok, di sini peserta 

didik secara berkelompok membuat rangkuman tentang penjelasan 

materi setelah itu hasil kelompok dibacakan di depan kelas kemudian 

pada akhir pertemuan guru memberi penjelasan. 

5. Berulang-ulang mendemonstrasikan bacaan ayat/Hadits atau melatih 

peseta didik membaca ayat/Hadits baik perorangan maupun 

berkelompok sehingga memudahkan mereka untuk menghafal. 

6. Memberikan latihan-latihan yang berhubungan dengan materi baik 

individu maupun kelompok baik di madrasah ataupun di rumah. 

7. Biasanya agar peseta didik lebih semangat dan konsentrasi saya 

mengajarkan mereka memahami materi dengan model permainan 

seperti adu cepat tempel kertas yang merupakan jawaban dari 

pertanyaan ataupun dengan menggunakan metode dan media yang ada 

di sekolah. 

8. Senantiasa memberikan motivasi”.
47

 

 Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan kepala Madrasah 

bapak Drs. Hajri,HS mengatakan bahwa “sekolah telah berupaya untuk 

mengatasi kesulitan belajar peserta didik pada mata pelajaran Al-Qur’an 

hadits dengan cara memberikan fasilitas sarana dan prasarana yang 

memadai serta memberikan arahan kepada guru bidang study tersebut 

untuk tetap sabar dan selalu keratif serta inovatif dalam mengajar. Adapun 

upaya-upaya yang telah dilakukan oleh guru mata pelajarn Al-Qur’an 

Hadits yaitu dengan cara mengunakan RPP sesuai dengan kurikulum pada 

saat ini, dan juga telah menggunakan metode atau media pembelajaran 

sesuai dengan materi yang diajaran serta memanfaatkan sarana dan 
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prasarana yang ada di MTs Attaqwa Kresnowidodo Kec. Tegineneng Kab. 

Pesawaran”.
48

 

 Hasil observasi yang peneliti lakukan terhadap guru Al-Qur’an 

Hadits yaitu Bapak Ahmad hambali memang benar telah banyak upaya-

upaya yang telah dilakukan oleh Bapak Ahmad hambali pada proses 

belajar mengajar mata pelajaran Al-Qur’an Hadits dalam mengatasi 

kesulitan belajar yaitu dengan cara mengunakan berbagai metode atau 

media pembelajaran dalam proses belajar mengajar, siswa dituntut untuk 

aktif dalam proses KBM berlangsung dengan cara siswa dilatih secara 

terus menerus untuk membaca ayat/ Hadits baik itu perorangan atau secara 

berkelompok, diberikan tugas-tugas agar peserta didik tidak lupa apa yang 

telah diajarkan oleh gurunya, memeberikan motifasi untuk mendorong 

agar peserta didik lebih semangat untuk belajar dan juga melalukan 

evaluasi setiap akhir pembelajaran”.
49

 

  Dengan adanya cara atau teknik yang dilakukan guru Al-

Qur’anHadits, tentunya ada beberapa faktor yang mendukung dan 

menghambat dalam mencapai pelaksanaan tersebutDalam kegiatan 

pembelajaran, media merupakan sesuatu yang dapat membawa informasi 

dan pengetahuan dalam interaksi yang berlangsung antara pendidik dan 

peserta didik. Ketidakjelasan atau kerumitan bahan ajar dapat dibantu 

dengan menghadirkan media sebagai perantara. Karena peran media 

penting dalam pengajaran, namun tetap tidak bisa menggeser peran guru. 

Sebagaimana diutarakan oleh Bapak Ahmad hambali: 

“Peranan media tidak akan terlihat apabila penggunaannya tidak 

sejalan dengan esensi tujuan pengajaran yang telah dirumuskan karena 

itu tujuan pengajaran harus dijadikan sebagai pangkal acuan untuk 
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menggunakan media. Manakala diabaikan, maka media bukan lagi 

sebagai alat bantu pengajaran, tetapi sebagai penghambat dalam 

pencapaian tujuan secara efektif dan efesien”.
50

 

 

Cukup banyak jenis dan bentuk media yang telah dikenal pada saat 

ini, dari yang mudah dan sudah ada secara natural sampai kepada media 

yang harus dirancang sendiri oleh guru.Diharapkan pemahaman guru 

terhadap media menjadi jelas, sehingga dapat memanfaatkan media secara 

tepat. Oleh karena itu, guru perlu menentukan media secara terencana, 

sistematik dan sistemik (sesuai dengan sistem belajar mengajar). 

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Ahmad hambali: 

  “Media sebagai sumber belajar bagi siswa, dan sebagai bahan 

konkret berisikan bahan-bahan yang harus dipelajari para siswa, baik 

individual maupun kelompok maka media yang saya gunakan adalah 

buku paket pelajaran Al-Qur’anHadits, LKS, papan tulis, buku 

terjamahan Al-Qur’an”.
51

 

 

Menurut pendapat peneliti guru dapat menentukan media mana 

yang dianggap cocok untuk diproduksi. Apabila ternyata tidak ada satu 

media pun yang dapat diproduksi, maka guru harus mencari sumber 

pengajaran lainnya, misalnya menggunakan nara sumber. Sedangkan 

ketepatan dalam penggunaan berkaitan dengan proses dan hasil yang 

dicapai. Ketepatan dalam penggunaan media berkaitan dengan pertanyaan, 

apakah dalam penggunaan media tersebut informasi pengajaran dapat 

diserap oleh anak didik secara optimal dengan memperhitungkan resiko 

biaya dan tenaga seefektif mungkin.   
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  Metode mengajar merupakan teknik-teknik menyajikan 

bahan pelajaran kepada siswa-siswi untuk tercapainya tujuan yang telah 

ditetapkan. Dengan demikian, salah satu keterampilan guru yang 

memegang peranan penting dalam pengajaran adalah keterampilan 

memilih metode. 

  Menurut peneliti metode adalah “cara yang digunakan oleh guru 

untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan 

nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal”.  Makin tepat 

metode yang digunakan oleh guru dalam mengajar, diharapkan makin 

efektif pula pencapaian tujuan pembelajaran. Sebagaimana yang dijelaskan 

oleh Bapak Ahmad hambali: 

“Metode mengajar tidak dapat diabaikan, karena metode mengajar 

tersebut turut menentukan berhasil tidaknya suatu proses belajar mengajar 

dan merupakan bagian yang integral dalam suatu sistem pengajaran”.
52

 

 

  Setiap guru yang akan mengajar senantiasa dihadapkan pada 

pilihan metode. Banyak macam metode yang bisa dipilih guru dalam 

kegiatan mengajar, namun tidak semua metode bisa dikategorikan sebagai 

metode yang baik dan tidak semua metode dikatakan jelek. Sebagaimana 

yang diutarakan oleh Bapak Ahmad hambali: 

“Kebaikan suatu metode terletak pada ketepatan memilih sesuai dengan 

tuntutan pembelajaran, oleh karena itu metode yang saya gunakan 

bervariasi, tergantung materi dan kondisi siswa masing-masing kelas. Agar 

siswa tidak lekas bosan dan lebih cepat memahami materi”.
53

 

 

  Di antaranya:  
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a) Metode Cooperative Learning 

Metode ini merupakan model belajar dengan berkelompok atau 

diskusi. 

b) Metode Ceramah 

Metode ini biasanya saya gunakan, setelah anak-anak 

mendiskusikan materi secara kelompok atau biasanya disebut juga 

penegasan atau pengalaman materi.  

 

Menurut observasi peneliti:“Guru biasanya belum merasa 

puas manakala dalam proses pengelolaan pembelajaran tidak 

melakukan ceramah. Demikian juga dengan siswa, merupakan 

akan belajar manakala ada guru yang memberikan materi pelajaran 

melalui ceramah”.   

c) Metode Drill 

Merupakan metode pemberian latihan-latihan, biasanya saya berikan 

secara individu/kelompok tergantung materi yang dipelajari. Metode ini juga 

disebut metode penugasan untuk merangsang anak aktif belajar baik. 

 

Menurut observasi peneliti:“Guru Al-Qur’anHadits yaitu Bapak Ahmad 

hambali, setelah selesai mengajar Al-Qur’anHadits beliau selalu memberikan 

penugasan kepada siswa-siswi terkait materi pelajaran yang baru saja 

dilaksanakan”.  Metode drill atau latihan siap dimaksudkan untuk 

memperoleh ketangkasan atau keterampilan latihan terhadap apa yang 

dipelajari, karena hanya dengan melakukan secara praktis suatu pengetahuan 

dapat disempurnakan dan disiap-siagakan. 

d) Metode Short Card 

Metode ini biasanya saya gunakan untuk memudahkan anak menghafal 

ayat-ayat Al-Qur’an/Hadits. Selain itu bisa juga digunakan untuk model 

permainan dengan menempel jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang 

ada, anak lebih semangat dan lebih cepat memahami materi. Sebagaimana 

yang dijelaskan oleh peserta didik Ninik Setyaningsih Kelas VIII A:“Saya 

lebih senang dan semangat ketika guru Al-Qur’anHadits pada waktu 

mengajar menggunakan metode short card karena kegiatan belajar menjadi 
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aktif dan seru sehingga saya dan teman-teman jadi termotivasi dan tidak 

jenuh serta mengantuk ketika pelajaran Al-Qur’anHadits berlangsung”.    

 

Menurut observasi penulis:“Metode short card yang digunakan 

olehBapak Hambali, S.Pd.Iketika dalam proses belajar diterima oleh anak 

didik dengan antusias sampai-sampai ada seorang anak didik yang 

namanya tuti bilang ketika Bpk Hambali, S.Pd.Ibaru sampai di kelas ini 

“Pak  permainan short card lagi”. 

b. Melalui pembelajaran Remedial  

Dalam proses pembelajaran tidak semua peserta didik 

memdapatkan nilai sesuai dengan harapkan guru, bisa dikatakan pasti ada 

peserta didik ada yang yang belum tuntas dalam pembelajaran. Tuntas 

dalam pembelajaran maksudnya peserta didik yang mendapatkan nilai 

minimal sama dengan kriteria  ketuntasan minimal ( KKM).  

 Peserta didik Di MTs Attaqwa Kresno Widodo kelas VIII A yang 

berjumlah 28 orang 16 orang atau (57’14 % ) nilainya masih dibawak 

KKM atau dalam kategori belum tuntas. Sehingga diperlukan upaya untuk 

mengatasinya yaitu dengan cara remedial dan pengayaan bagi peserta 

didik yang sudah tuntas.  

 Dari hasil wawancara dengan bapak Hambali, S.Pd.I untuk 

mengatasi peserta didik yang belum tuntas dalam belajar maka diadakan 

remedial, sebagaimana pernyataannya sebagai berikut : 

 “Untuk mengatasi  peserta didik yang belum tuntas maka diadakan 

remedial atau dikasih tugas tambahan, termasuk di kelas VIII A yang 

berjumlah 28 orang terdapat 16 orang yang mendapatkan nilai dibawah 
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KKM, maka untuk memperbaikinya diadakan remedial dan bagi yang 

sudah tuntas diberikan pengayaan”. 

 

 Hasil wawancara dengan Piki Pahrudin Siswa kelas VIII A 

mengatakan “ dalam penilaian dikelas jika ada peserta didik yang nilainya 

belum lulus atau di bawah KKM maka biasanya guru mengadakan remial 

kalau tidak siswa diberi tugas tambahan oleh Pak hambali”.
54

 

 

 Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan dengan merlina siswi 

kelas VIII A mengatakan bahwa “ dalam proses belajar mengajar mata 

pelajaran al-Qur’an Hadits masih ada peserta didik yang belum tuntas dan 

mendapatkan nilai dibawah KKM termasuk saya sendiri (ungkapnya), 

tetapi guru memberikan waktu untuk perbaikan( Remedial) karena kalau 

tidak diperbaiki khawati bermasalah”.
55

 

 Untuk mengatasi nilai peserta didik yang rendah memang 

diperlukan remedial hal tesebut sejalan dengan yang disampaikan oleh 

kepala MTs Attaqwa Kresno Widodo Bapak Drs. Hajri “ jika dalam 

penilaian peserta didik ada yang belum tuntas atau nilainya dibawah KKM 

maka guru disarankan untuk mengadakan remedial dan pengayaan karena 

peserta didik ada yang fokus ada pula yang belum focus dalam belajar. 

Maka kita berikan kesempatan untuk memperbaiki nilainya yang belum 

tuntas ”. 
56

 

 

   Dari hasil observasi dikelas VIII A MTs Attaqwa Kresno 

Widodo  ketika dalam proses pembelajaran didapat “guru Al-qur’an hadits 

setelah menyampaikan materi , diadakan diskusi Tanya jawab kemudian 

melakukan penilaian. Dari hasil penilaian ada beberapa peserta didik yang 

nilainya belum mencapai KKM lalu guru tersebut ( Pak Hambali, S.Pd.I) 

langsung melakukan remedial. Walaupun tenyata setelah diremedial 

nilainya juga masih rendah”.
57

 

 Dalam mengatasi peserta didik yang belum tuntas atau nilainya 

masih dibawah KKM guru melakukan remedial sehingga diharapkan 
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diharapka nilai peserta didik dalam mata pelajaran Al-Qur’an Hadits bisa 

tuntas semua. 

c. Melalui Bimbingan Oran Tua 

 Permasalahan anak juga tidak bisa hanya diserahkan kepada 

sekolah dalam hal ini guru. Anak merupakan tanggung jawab orang tua, 

orang tua harus mengetahui dan harus paham permasalahan apa yang 

dihadapai oleh anaknya.termasuk permasalahan tentang masih banyaknya 

peserta didik di MTs Attaqwa kresno Widodo yang mengalami kesulitan 

dalam membaca Al-qur’an. Sehingga harus sejalan apa yang dikehendaki 

oleh guru dan yang dilakukan oleh orang tua peserta didik.  

 Guru mewakili sekolah harus menyampaikan permasalahan yang dihadapi 

peserta dididik kepada orang tua. Guru Al-qur’an Hadits di MTs Attaqwa 

Kresno Widodo Bapak Hambali, S.Pd.I mengatakan : 

 “Saya melalui waka kurikulum dan kepala sekolah telah menyampaikan 

permasalah yang dihadapi oleh peserta didik di MTs Attaqwa Kresno Widodo 

kepada wali murid. Kami menghimbau agar orang tua dirumah untuk 

membimbing anak-anaknya supaya bisa membaca Al-qur’an dengan baik dan 

benar, atau anak-anaknya disuruh untuk belajar mengaji dengan guru atau 

Ustazd di Masjid, atau di TPA atau bisa juga guru nya disuruh untuk datang 

kerumah”.
58

 

 

 Peran orang tua memang sangat penting dalam mendidik 

anaknya.Terkadang anak membutuhkan perhatian orang tua.Walaupun peran 

guru juga tidak kala penting. Hasil wawancara dengan Piki Pahrudin siswa 

Kelas VIII A MTs Attaqwa Kresno Widodo yang merupakan peserta didik 

yang masih mengalami kesulitan dalam membaca al-qur’an bahwa: 
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“Guru menyarankan kepada peserta didik yang masih mengalami kesulitan 

dalam membaca al-qur’an termasuk kepada saya untuk belajar mengaji 

dirumah agar tidak mengalami kesulitan ketika mengikuti mata pelajaran al-

qur’an Hadits”. 
59

 

 

Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan dengan Merlina siswi kelas 

VIII A, mengatakan bahwa “ guru menyarankan kepada peserta didik yang 

masih mengalami kesulitan dalam membaca Al-qur’an agar belajar mengaji 

dirumah, belajar ke TPA atau dengan Ustazd supaya bisa mengaji, supaya 

bisa lancar mengajinya”.
60

 

 

Hal senada juga disampaikan oleh kepala MTs Attaqwa Kresno Widodo  

Bapak Drs. Hajri HS, beliau mengatakan : 

“Ketika ada pertemuan dengan  wali murid selalu kami sampaikan 

mengenai  peran dan tanggung jawab orang tua, kami juga sampaikan 

permasalahan yang dihadapi peserta didik , termasuk masih ada peserta didik 

kita yang masih mengalami kesulitan dalam membaca Al-qur’an. Karena 

banyak permasalahan yang cara mengatasinya harus bersinergi dengan orang 

tua peserta didik”.
61

 

 

 Memang dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik 

untuk bersenergi dengan orang tua.Sehingga permasalahan tersebut bisa 

mendapatkan solusi yang tepat dan tidak menjadi beban sekolah dan guru 

saja.Termasuk dalam mengatasi kesulitan peserta didik dalam membaca al-

qur’an. 
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