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ABSTRAK 

UPAYA GURU QUR’AN HADIST DALAM MENINGKATKAN MINAT 

BACA TULIS AL-QUR’AN HADIST PESERTA DIDIK DI MI MASYARIQUL 

ANWAR IV SUKABUMI BANDAR LAMPUNG. 

 

OLEH 

IRMA HESTIYANA MUTIA 

 

Minat belajar sangatlah berpengaruh terhadap prestasi belajar yang dicapai 

peserta didik. seorang peserta didik yang memiliki minat yang tinggi akan selalu 

berusaha untuk memenuhi keinginanannya sehingga dapat menghasilkan hasil belajar 

yang maksimal. Tujuan adalah untuk mengetahui “Mengapa Upaya Guru belum 

berhasil belum berhasil dalam Meningkatkan Minat Belajar Peserta Didik Terhadap 

Baca Tulis Qur‟an Hadist di MI Masyariqul Anwar IV Sukabumi Bandar 

Lampung?”.  

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dimana pengumpulan data penelitian 

ini menggunakan metode Observasi, Wawancara Dan Dokumentasi. Sedangkan 

analisis datanya digunakan analisis dengan tahapan Reduksi Data, Penyajian Data,  

dan Penarikan Kesimpulan. 

Berdasarkan hasil analisis yang penulis lakukan, maka dapat disimpulkan 

bahwa Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh guru Qur‟an Hadist dalam 

meningkatkan minat baca tulis Al-Qur‟an Hadist Di Mi Masyariqul Anwar IV 

Sukabumi Bandar Lampung belum menunjukkan hasil yang optimal, hal ini dapat 

dilihat dari indikasi yaitu : kurangnya perasaan senang peserta didik ketika proses 

belajar mengajar berlangsung, kurangnya aktivitas dan keterlibatan siswa secara aktif 

pada kegiatan pembelajaran, dan kurang adanya perhatian pada proses pembelajaran, 

Sedangkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi adalah yang menjadi 

permasalahan pada upaya guru dalam meningkatkan minat belajar baca-tulis Al-

Qur‟an hadist di MI Masayariqul Anwar IV Sukabumi Bandar Lampung adalah: Guru 

masih menggunakan metode konvensional sehingga kurang menarik minat siswa 

ketika proses pembelajaran berlangsung, guru tidak menggunakan media 

pembelajaran untuk memudahkan peserta didik dalam memahami materi 

pembelajaran, guru tidak menjelaskan tujuan pembelajaran pada kegiatan apersepsi, 

Guru kurang memberi pujian atau hadiah atas kemajuan anak, guru kurang 

menciptakan suasana yang menyenangkan, dan guru kurang menghargai pekerjaan 

peserta didik. 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

MOTTO 

 

(٠٤َسْوَف ُيَرى )( َوَأَن َسْعَيُه ٩٣َوَأْن َلْيَس ِلإلْنَساِن ِإال َما َسَعي )  

(٠٤ُثَّم ُيْجَزاُه اْلَجَزاَء األْوَفي )  

 

Artinya : “Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa 

yang telah diusahakannya, Dan bahwasanya usaha itu kelak akan di 

perlihatkan (kepadanya). Kemudian akan diberi balasan kepadanya 

dengan balasan yang paling sempurna”. (Q.S An-Najm :39-41).
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1 Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta : Lautan Lestari,h.527).  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH  

Pendidikan merupakan upaya manusia untuk memperluas ilmu 

pengetahuannya dalam rangka membentuk sikap, nilai dan budi pekerti. 

Sebagai upaya yang akan memberikan manfaat yang besar, pendidikan juga 

merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Manusia yang memiliki 

pendidikan yang berkualitas akan sangat berguna dan dibutuhkan dalam 

lingkungan masyarakat. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi dan menjadi tolak ukur bagi 

keberhasilan sekolah ialah kinerja guru. Kurang senangnya seorang siswa 

terhadap guru bisa jadi disebabkan gaya mengajar guru yang kurang 

bervariasi. Gaya mengajar guru tidak sejalan dengan gaya belajar siswa.
2
 Hal 

tersebut dapat menyebabkan kejenuhan belajar dan kurang menarik perhatian 

peserta didik ketika proses pembelajaran berlangsung. 

Guru sebagai ujung tombak pelaksanaan pendidikan memiliki beban dari 

tanggung jawab dalam pencapaian tujuan pendidikan, walaupun harus 

didukung oleh berbagai komponen pendidikan lainnya. Sebagai pendidik 

profesional, guru bukan saja dituntut melaksanakan tugasnya secara 

profesional. 

                                                             
2
 Syaiful Bahri Djamarah, Aswan Zein, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka 

Cipta,2013),h.163 



 

 

Guru juga merupakan salah satu faktor luar yang mendorong minat 

peserta didik, dengan upaya – upaya yang berkesinambungan yang dilakukan 

guru akan mendorong minat belajar peserta didik sehingga menjadi suatu 

kebutuhan bagi peserta didik itu sendiri. 

Sebagai individu yang mengetahui arah pengajaran, guru berperan dan 

mengkoordinasi kegiatan siswa. Dengan demikian, kegiatan itu betul-betuk 

secara efisien mengarah kepada pengembangan kemampuan komukatif. 

Untuk mencapai tujuan pengajaran khusus terutama dalam pengajaran 

membaca dan menulis, guru bisa juga berperan sebagai pengajar biasa: 

menyajikan materi, memberikan latihan, melakukan evaluasi, dan 

memberikan umpan balik.
3
 

Minat dapat diekspresikan melalui pernyataan yang menunjukkan bahwa 

siswa lebih menyukai suatu hal dari pada hal lainnya, dapat pula 

dimanifestasikan melalui partisipasi dalam suatu aktivitas.
4
 Minat juga 

merupakan derajat keaktifan belajar siswa, minat juga merupakan komponen 

terpenting untuk menggerakkan sikap belajar yang baik, jadi minat akan 

mempengaruhi keterlibatan siswa sehingga proses pembelajaran akan berjalan 

secara efektif.  

Minat untuk membaca dan menulis al-Qur‟an di kalangan peserta didik 

indonesia saat ini mulai berkurang. Demikian pula pada lingkungan 

                                                             
3
 Ahmad Muradi, Pembelajaran Menulis Bahasa Arab Dalam Perspektif Komunikatif, 

(Jakarta: Kencan, 2015),h. 46 
4
 Djaali, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012)h.121 



 

 

Madrasah. Kurangnya minat membaca dan menulis Al-Qur‟an ini dapat 

disebabkan beberapa faktor. Pada akhirnya, menjadi tugas guru Al-Qur‟an-

Hadist lah untuk berupaya meningkatkan minat baca-tulis Al-Qur‟an pada 

siswa tersebut. Berbagai upaya dilakukan oleh guru untuk kepentingan hal 

tersebut berhasil atau tidaknya upaya tersebut sangat bergantung pada 

berbagai faktor yang mempengaruhinya.  

Berikut ini adalah tingkat pencapaian Minat belajar Peserta didik adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 1 

Indikator Minat belajar Peserta didik 

No Indikator Sub indikator 

1 Perasaan senang  Kesan gembira Peserta didik dalam mengikuti 

pembelajaran Al-Qur‟an Hadist 

 Peserta didik semangat dan ceria dalam 

mengikuti pembelajaran Al-Qur‟an Hadist. 

2 Perhatian   Peserta didik berkonsentrasi dalam mengikuti 

pembelajaran Al-Qur‟an Hadist. 

 Peserta didik lebih fokus pada pembelajaran 

daripada kegiatan yang lain. 

3 Partisipasi / 

perbuatan 

 Ikut terlibat secara aktif dalam proses 

pembelajaran 

 Memberikan pendapat atau sering bertanya 

ketika proses pembelajaran berlangsung. 

 

Guru memiliki tugas yang berat, namun mulia. Pada dirinya tertumpu 

beban dan tanggung jawab untuk menyiapkan masa depan yang lebih baik. 



 

 

Guru berfungsi sebagai jembatan bagi peserta didik untuk melintas menuju 

masa depan.
5
 Oleh karena itu di perlukan upaya – upaya yang efektif dan tepat 

dalam menigkatkan minat belajar Al-Qur‟an Peserta didik. 

Dalam pendidikan diperlukan hal-hal yang mendorong minat peseta didik 

dalam suatu pembelajaran. Menurut Maslow mengemukakan bahwa dorongan 

– dorongan untuk belajar itu adalah : (1) adanya kebutuhan fisik, (2) adanya 

kebutuhan akan rasa aman, (3) adanya kebutuhan akan kecintaan dan 

penerimaan dalam hubungan dengan orang lain, (4) adanya kebutuhan untuk 

mendapatkan kehormatan dari masyarakat, (5) sesuai dengan sikap seseorang 

untuk mengemukakan atau mengetengahkan diri.
6
 

Dalam proses pendidikan lingkungan madrasah, pembentukan manusia 

yang beriman, bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan berbudi pekerti 

luhur. Beberapa kemampuan dasar keagamaan juga wajib diterapkan kepada 

siswa, termasuk salah satunya ialah kemampuan membaca dan menulis kitab 

suci al-Qur‟an. 

Mata Pelajaran Al-Qur‟an Hadist itu sendiri merupakan alat bimbingan 

dan pengarahan kepada peserta didik dalam menguasai dan memahami ajaran 

islam, diharapkan juga akan adanya kecintaan dan kecendrungan untuk 

membaca dan menulis Al-Qur‟an, serta mengajarkannya kepada orang-orang 

yang belum memamahaminya. Sebagaimana firman Allah swt : 

                                                             
5
 Joko Wahyono, Cara Ampuh Merebut Hati Murid, (Jakarta: Erlangga, 2012),h.30 

6
 Sardiman A.M, Interaksi belajar dan mengajar, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011),h.97 



 

 

 

Artinya : “Dan kami turunkan dari Al-Qur‟an suatu yang menjadi 

penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al-Qur‟an itu 

tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian”. (QS. Al-

Isra‟:82).
7
 

Berbagai upaya dilakukan guru untuk kepentingan tercapainya tujuan 

pendidikan, berhasil atau tidaknya upaya tersebut bertanggung pada faktor 

yang mempengaruhinya, salah satunya adalah minat belajar. Dengan adanya 

minat belajar dalam diri setiap peserta didik, akan menimbulkan perasaan 

senang dan perhatian pada proses pembelajaran, sehingga peserta didik akan 

merasa tertarik dan lebih fokus lagi pada saat belajar. 

Upaya guru untuk menarik minat belajar peserta didik sangat dibutuhkan 

dalam suatu proses pembelajaran. Minat ini besar sekali pengaruhnya 

terhadap belajar sebab dengan minat seseorang akan melakukan suatu hal 

yang diminatinya dengan rasa senang tanpa adanya paksaan, begitupun 

sebaliknya sehingga memudahkan tercapainya tujuan pembelajaran. 
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Untuk membentuk peserta didik yang dalam membangkitkan minat 

belajar al-Qur‟an-Hadist, maka guru harus menjalankan peranannya secara 

berkesinambugan seperti melakukan upaya-upaya dibawah ini : 

a. Menyediakan alat/bahan instruksional yang diperlukan. 

b. Menjelaskan tujuan alat/bahan tersebut. 

c. Mengadakan latihan yang bermakna untuk mengembangkan 

penguasaannya. 

d. Mengadakan pengajaran remedial kepada individu atau kelompok 

dan/atau memberikan pengajaran tambahan kepada siswa yang 

membutuhkannya. 

e. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan khusus bagi informasi dan 

merangsang minat dan perkembangan siswa. 

f. Menyupervisi anak-anak sesuai dengan jadwal yang telah digariskan. 

g. Menafsirkan program sekolah kepada para siswa.
8
 

 

Sedangkan dalam era zaman modern sekarang ini banyak sekali 

pergeseran nilai kehidupan, banyaknya peserta didik MI yang belum mampu 

membaca Al-Qur‟an dengan baik, hal tersebut dikarenakan belum adanya 

minat dalam pelajaran baca-tulis Al-Qur‟an. Maka dengan demikianlah 

upaya-upaya guru Al-Qur‟an-Hadist harus sangat diperhatikan. 

Sedangkan di MI Masyariqul Anwar IV Sukabumi Bandar Lampung 

minat peserta didik terhadap Belajar Baca – Tulis cukup berminat, 

sebagaimana di kemukakan oleh Rafiudin guru pelajaran tersebut bahwa : 

“Minat peserta didik dalam mempelajari Baca-Tulis Qur‟an-Hadist cukup 

berminat, tetapi masih banyak peserta didik yang tidak mengaji di rumah. 

Terutama anak-anak pindahan dari sekolah dasar, masih perlu banyak 
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bimbingan untuk mengaji. Hal ini ditandai oleh berapa banyaknya peserta 

didik yang memperoleh nilai kurang dan juga apabila diberikan hafalan 

mereka banyak yang tidak masuk sekolah pada waktu ada hafalan tersebut. 

Dan upaya-upaya yang telah dilakukan untuk membina anak didik supaya 

dapat membaca dan menulis Al-Qur‟an-Hadist di MI Masyariqul Anwar IV 

Sukabumi Bandar Lampung adalah tingkah laku guru (keteladanan), 

membiasakan membaca surat-surat pendek sebelum memulai pelajaran, 

mengulang pelajaran, memberi motivasi, menghafal surat-surat pendek, 

menceritakan manfaat membaca Al-Qur‟an,dan mengajar dengan ikhlas. 

Disamping itu, peran metode dan media pembelajaran memiliki arti yang 

cukup penting, karena dalam kegiatan tersebut ketidakjelasan bahan yang 

disampaikan dapat dibantu dengan menghadirkan media sebagai perantara. 

Dengan demikian, anak didik lebih mudah mencerna bahan daripada tanpa 

bantuan media.
9
 Sedangkan metode – metode mengajar yang diterapkan guru 

dalam mengajar Al-Qur‟an-Hadist di MI Masyariqul Anwar IV Sukabumi 

Bandar lampung adalah ceramah, tanya jawab, cerdas cermat dan 

penugasan.
10

 Dalam hal ini guru kurang memanfaatkan media yang ada di 

sekolah, dan kurang membuat variasi-variasi dalam pembelajaran. 

Di MI Masyariqul Anwar IV Sukabumi Bandar Lampung memiliki 

pelajaran khusus baca-tulis Al-Qur‟an-Hadist dengan kegiatan-kegiatan 
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berupa membuat kaligrafi, belajar menulis dan menghafal surat pada jam 

tambahan sekolah. 
11

 

Setelah penulis mengadakan pra-survey di MI Masyariqul Anwar IV 

Sukabumi Bandar Lampung, masih terdapat pra peserta didik yang 

memerlukan bimbingan agar ia dapat mengikuti pelajaran Baca-Tulis Qur‟an-

Hadist secara aktif. Sebagaimana dinyatakan oleh kepala sekolah bahwa : 

“Pada kenyataannya peserta didik di MI Masyariqul Anwar IV Sukabumi 

bandar lampung cukup berminat terhadap pendidikan Baca-Tulis Qur‟an-

Hadist, dapat dilihat dari peserta didik yang selalu mengerjakan tugas 

rumahnya”.
12

 

Berdasarkan pada ungkapan diatas dapat dipahami bahwa peserta didik 

MI Masyariqul Anwar IV Sukabumi Bandar Lampung cukup berminat 

terhadap belajar Baca – Tulis Qur‟an-Hadist namun hasil yang diperoleh pada 

peserta didik belumlah membawa hasil prestasi yang berarti. 

Dengan demikian sekolah, guru dan tenaga pendidik lainnya melalui 

wewenang hukum yang dimilikinya berusaha melaksanakan tugas yaitu 

memberikan ilmu pengetahuan, keterampilan dan lain-lain sikap secara 

lengkap sesuai pula dengan apa – apa yang dibutuhkan oleh anak – anak dari 

keluarga yang berbeda. 
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Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kepala sekolah menjelaskan 

bahwa “Untuk mencapai keberhasilan dalam pengajaran Qur‟an-Hadis, ia 

mengambil inisiatif maka salah satunya di dalam pelaksanaan pengajaran guru 

selalu memberikan jam tambahan (les) akan tetapi minat peserta didik 

kurang”.
13

 

Berdasarkan Pra-Survey pada tanggal 07 Februari 2017. Penilaian minat 

belajar peserta didik yang tahap perkembangan minatnya sudah memiliki 

indikator minat belajar yang tinggi (MT), peserta didik memiliki indikator 

minat sedang (MS), dan bagi anak yang memiliki minat belajar rendah 

(MR).
14

 

Tabel 2 

Hasil data observasi awal minat belajar Baca Tulis Al-Qur’an Hadist 

peserta didik Kelas V di MI Masyariqul Anwa IV Sukabumi Bandar 

Lampung. 

 

No  

 

Nama  

Indikator Minat Belajar  

Ket. Partisip

asi/perb

uatan 

Perhatian Perasaan 

senang  

1 Anita Amelia MR MT MR Minat Rendah 

2 Andreansyah MR    MR Minat Rendah 

3 Dwiyanto MS    MS Minat Sedang 

4 Eli Miseriani MS    MS Minat Sedang 

5 Fatimah Azahra MS    MR Minat Rendah 

6 Fahmi Ramadhan MS    MS Minat Sedang 

7 Intan Saputri  MT    MS Minat Tinggi 

8 M. Alfa Rizki MR    MR Minat Rendah 

9 M. Husen 

Arrahman 

MS    MR Minat Rendah 
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10 M. Ikhsan 

Firmansyah 

MR    MR Minat Rendah 

11 M. Racka Ramadan MS    MS Minat Sedamg 

12 Mery Sania MS    MS Minat Sedamg 

13 Putri Selfiana MS    MS Minat Sedang 

14 Rahma Riandini MT    MS Minat Tinggi 

15 Rifka N MR    MR Minat Rendah 

16 Santi Puspita MR    MR Minat Rendah 

17 Selfi Hestiana MR    MR Minat Rendah 

18 Dimas Prayoga MS    MS Minat Sedang 

19 Fajar Imamsyafi‟i MT    MS Minat Tinggi 

20 Nur Aisyah MR    MR Minat Rendah 

21 Putri Amita MR    MR Minat Rendah 

22 Rizki Putra MR    MR Minat Rendah 

23 Ramona 

Ramadhani 

MR    MR Minat Rendah 

24 Rio Zuliansyah MR    MR Minat Rendah 

26 Robi Satriya MS    MS Minat Tinggi 

27 Septedi Nurohman MR    MR Minat Rendah 

28 Siti Nur Azizah MS    MS Minat Sedang 

29 Serli Marsela MS    MS Minat Sedang 

Sumber : Observasi di MI Masyariqul Anwar IV Sukabumi Bandar Lampung. 

 

Keterangan pengukuran minat siswa : 

MR  : Minat rendah  

MS : Minat sedang 

MT : Minat tinggi 

 

Dari tabel tersebut diatas menjelaskan bahwa masih banyak peserta didik yang  

memiliki minat belajar rendah sebanyak 15 orang , dan peserta didik yang memiliki 

minat belajar sedang sebanyak 9 orang, dan peserta didik yang memiliki minat belajar 

tinggi sebanyak 4 orang. Bertitik tolak dari permasalahan diatas maka penulis tertarik 

untuk meneliti lebih jauh tentang “Upaya Guru Qur‟an-Hadist Dalam Meningkatkan 

Minat Belajar Baca-Tulis Qur‟an-Hadist Peserta Didik Kelas V MI Masyariqul 

Anwar IV Sukabumi Bandar Lampung. 



 

 

B. IDENTIFIKASI MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat kita identifikasi 

masalah sebagai berikut : 

1. Guru lebih banyak memberikan materi pelajaran melalui metode 

ceramah, diskusi dan beberapa metode pembelajaran lainnya, namun 

belum berhasil meningkatkan minat belajar peserta didik. 

2. Kurangnya perhatian tentang minat belajar peserta didik yang akan 

berdampak pada proses pembelajaran Al-Qur‟an-Hadist. 

3. Kurang bervariasinya strategi guru dalam meningkatkan minat belajar 

baca-tulis Al-Qur‟an Hadist.  

C. BATASAN MASALAH 

Agar penelitian ini lebih efektif, terarah dan dapat dikaji maka perlu 

pembatasan masalah. Dalam penelitian ini difokuskan pada hal-hal berikut: 

a. Upaya – upaya guru dalam meningkatkan minat belajar siswa. 

b. Keadaan minat belajar peserta didik. 

c. Penelitian dilakukan di MI Masyariqul Anwar IV Sukabumi Bandar 

Lampung. 

 

 

 

D. RUMUSAN MASALAH 



 

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan maka 

yang menjadi permasalahan dalam karya ilmiah ini adalah “Mengapa Upaya 

Guru belum berhasil Dalam Meningkatkan Minat Belajar Peserta Didik 

Terhadap Qur‟an-Hadist Di MI Masyariqul Anwar IV Sukabumi Bandar 

Lampung ? 

E. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN. 

1. Tujuan penelitian. 

Setiap aktivitas atau kegiatan sudah tentu mempunyai tujuan yang 

hendak dicapai, demikian pula penulis mengadakan penelitian ini 

mempunyai tujuan penelitan sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui mengapa upaya yang dilaksanakan guru Qur‟an-

Hadist dalam meningkatkan minat belajar peserta didik MI Masyariqul 

Anwar  IV Sukabumi Bandar Lampung belum berhasil. 

b. Untuk mengetahui upaya-upaya apa yang dilaksanakan oleh guru 

Qur‟an-Hadist dalam meningkatkan minat peserta didik dalam 

mengikuti Baca-Tulis Qur‟an-Hadist. 

c. Untuk mengetahui penyebab-penyebab belum berhasilnya upaya yang 

dilakukan oleh guru dalam meningkatkan minat baca-tulis Al-Qur‟an 

Hadist. 

 

 

 



 

 

2. Manfaat Penelitian. 

a.  Guru  

Diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi para pendidik (guru) di 

MI Masyariqul Anwar IV Sukabumi Bandar Lampung, dimana 

penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumber inspirasi 

terhadap guru MI Masyariqul Anwar  IV Bandar Lampung didalam  

mengoptimalkan minat belajar Baca-Tulis Qur‟an-Hadist peserta 

didik. 

b. Peserta Didik. 

Melalui penelitian ini diharapkan peserta didik dapat memiliki minat 

belajar yang optimal sesuai dengan harapan khususnya pada pelajaran 

Baca-Tulis Qur‟an-Hadist yang nantinya akan menjadi bekal bagi 

peserta didik untuk menuju pendidikan yang lebih lanjut. 

c. Sekolah. 

Bagi sekolah mempunyai guru yang berkualitas dan mengarah pada 

peningkatan profesionalisme guru, sehingga akan semakin 

berkembangnya program pengembangan minat belajar peserta didik di 

MI Masyariqul Anwar IV Sukabumi Bandar Lampung. 

 

 

 

 



 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Guru  

1. Pengertian Guru 

Kata guru berasal dari bahasa sanskerta, yang merupakan gabungan 

dari dua kata, yakni “gu” dan “ru” yang berarti kegelapan (darkness) dan 

terang (light). Seorang guru membawa murid-muridnya dari ketidaktahuan 

menjadi tahu. Dia mengubah manusia dari tidak memahami menjadi 

mengerti. Guru adalah sosok yang digugu dan ditiru. Artinya, perilaku 

menjadi teladan bagi murid dan lingkungannya.
15

 

Guru adalah tenaga pendidik yang memberikan sejumlah ilmu 

pengetahuan kepada anak didik di sekolah. Guru adalah orang yang 

berpengalaman dalam bidang profesinya. Dengan keilmuan yang 

dimilikinya, dia dapat menjadikan anak didik menjadi orang yang 

cerdas.
16

 

 

Dalam Peraturan Pemerintah (PP), Nomor 38 tahun 1990 tentang 

Tenaga Kependidikan terdapat dua ketentuan umum yang dapat kita 

jadikan acuan dalam mengkaji peranan guru dalam pendidikan dasar, 

kedua ketentuan umum tersebut sebagai berikut: 

a. Tenaga kependidikan adalah anggota kemasyarakat yang 

mengabdikan secara langsung dalam penyelenggaraan 

kependidikan. 

                                                             
15

 Joko Wahyono, Op.Cit,h.30 
16

 Syaiful Bahri Djamarah, Aswan Zein, Op.Cit,h.112 



 

 

b. Tenaga pendidik adalah tenaga kependidikan yang bertugas 

membimbing, mengajar, dan atau melatih peserta didik.
17

 

 

Sedangkan pendapat lain mengatakan, guru adalah sosok seorang 

pemimpin. Guru adalah sosok arsitektur yang dapat membentuk jiwa dan 

watak anak didik. guru mempunyai kekuasaan untuk membentuk dan 

membangun kepribadian anak didik menjadi seorang yang berguna bagi 

agama, nusa, dan bangsa. Guru bertugas mempersiapkan manusia susila 

yang cakap yang dapat diharapkan membangun dirinya dan membangun 

bangsa dan negara.
18

 

Berdasarkan pengertian diatas dapat penulis simpulkan bahwa, guru 

adalah tenaga dalam pendidikan yang menjadi teladan yang baik, 

membimbing, mengajar serta melatih peserta didik. Guru memiliki fungsi 

sebagai jembatan bagi peserta didik untuk melintas menuju masa depan. 

Tugas guru adalah mentransformasi generasi penerus demi masa depan 

yang lebih baik. Tugas dan tanggung jawab seorang guru sangatlah mulia. 

2. Kompetensi Guru 

Seorang guru harus memiliki kompetensi guru yang dipenuhi dalam 

dirinya agar menjadi teladan yang bernilai dan berkarakter, berikut adalah 

lima karakteristik pemimpin : 
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a. Jujur 

b. Berorintasi ke masa depan 

c. Kompeten 

d. Membangkitkan semangat 

e. Cerdas.
19

 

 

Selain itu, seorang guru juga harus memiliki hal-hal berikut : 

a. Sikap positif terhadap keseluruhan tugasnya sebagai guru terhadap 

keseluruhan dituasi pendidikan beserta unsur-unsurnya. 

b. Pemahaman, penghayatan, dan penerapan nilai-nilai yang 

semestinya dianut guru; serta 

c. Kepribadian, nilai dan sikap hidup yang mengarah pada upaya 

untuk menjadikan dirinya sebagai teladan bagi para siswanya.
20

 

 

Karakter-karakter tersebut sangat dibutuhkan oleh seorang guru 

karena guru harus memiliki karakter baik dari sikap, pemahaman dan 

kepribadian yang mantap, berakhlak mulia dan berwibawa. Dengan 

memiliki karakter-karakter tersebut seorang guru dapat menjalankan 

tugasnya secara efektif dan menciptakan iklim belajar yang positif. 

3. Syarat - Syarat Guru 

Guru profesional dapat dilihat dari komponen-komponen yang 

dimilikinya sesuai dengan persyaratan atau kriteria yang harus 

dipenuhinya, persyaratan-persyaratan tersebut diantaranya adalah : 

1. Harus memiliki bakat sebagai guru, 
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2. Harus memiliki keahlian sebagai guru, 

3. Memiliki kepribadian yang baik dan terintegrasi, 

4. Memiliki mental yang sehat, 

5. Berbadan sehat, 

6. Memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas, 

7. Guru adalah manusia berjiwa pancasila, 

8. Guru adalah seorang warga negara yang baik,
21

 

 

Guru harus memiliki bakat sebagai guru adalah seorang guru harus 

mampu menjadi memimpin peserta didik dan menjadi teladan yang baik 

dalam menjalankan setiap peran, kemampuan, dan potensi – potensi yang 

dimilikinya.  

Guru memiliki keahlian sebagai guru ialah profesi keguruan 

memerlukan keahlian khusus, pekerjaan ini tidak bisa dikerjakan 

sembarang orang tanpa memiliki keahlian sebagai guru. Untuk menjadi 

guru yang profesional haruslah mengertahui betul tentang seluk beluk 

pendidikan dan pengajaran. 

Memiliki kepribadian yang baik dan terintegrasi merupakan syarat 

yang paling penting ketika menjadi seorang guru. Kepribadian seorang 

guru juga sangat mempengaruhi cara belajar peserta didik. Guru di tuntut 

mampu menjelaskan pelajaran dengan jelas dan menyeluruh dalam belajar, 

dengan kepribadian guru yang baik hati, senang, ceria, dan memiliki selera 

humor akan mampu meningkatkan minat belajar peserta didik. 

Memiliki mental yang sehat, guru harus memiliki mental yang sehat 

agar tercapainya tugas dengan baik. Guru tidak boleh memiliki mental 
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yang terganggu seperti : Pemarah, pilih kasih, agresif, penakut, pemalu, 

pasif, pendiam, melamun, dan sebagainya. 

Guru harus berbadan sehat. Kondisi kesehatan sangat membantu dalam 

melancarkan pekerjaan guru. Kesehatan yang terganggu juga akan sangat 

mengganggu pekerjaannya, terlebih lagi apabila memiliki penyakit yang 

dapat menular pada peserta didik.  

Memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas,  guru harus 

memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas agar lebih menguasai 

dalam menyampaikan materi pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran 

pun peserta didik sering bertanya dalam segala hal, oleh karena itu guru 

harus pandai dalam menjelaskannya. 

Guru adalah manusia berjiwa pancasila. Di dalam peranannya tugas 

guru salah satunya adalah membentuk peserta didik menjadi warga negara 

yang baik dan berjiwa pancasila sejati, karenanya tugas tersebut tidak akan 

tercapai apabila diri sendiri bukanlah orang pancasilais. Guru merupakan 

contoh yang akan selalu di tiru peserta didik. 

Guru adalah warga negara yang baik. Warga negara yang baik adalah 

orang yang mematuhi setiap peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan 

pemerintah. Guru haruslah turut menyukseskan setiap program – program 

yang sedang dijalankan. 

 

  



 

 

B. Upaya Guru Al-Qur’an Hadist 

1. Pengertian Upaya Guru 

Upaya adalah akal, ikhtiar (untuk mencapai) suatu maksud guna 

mencapai persoalan dan mencari jalan keluar.
22

Upaya adalah kegiatan 

dengan menggerakkan badan, tenaga dan pikiran untuk mencapai sesuatu 

tujuan pekerjaan (perbuatan, prakarsa, iktiar daya upaya) untuk mencapai 

sesuatu.
23

 

 

Sedangkan menurut Syaiful Bahri Djamarah Guru adalah orang yang 

bertanggung jawab mencerdaskan kehidupan anak didik. pribadi susila 

yang cakap adalah yang di harapkan ada pada diri setiap anak didik. untuk 

itulah guru dengan penuh dedikasi dan loyalitas berusaha membimbing 

dan membina anak didik agar dimasa mendatang menjadi orang yang 

berguna bagi nusa dan bangsa.
24

 

Jadi Upaya Guru adalah usaha yang dilakukan seseorang yang 

menyampaikan pelajaran, juga seorang panutan serta sebagai pelaksana 

dari sistem pendidikan dalam mencapai suatu tujuan pembelajaran.Guru 

tidak hanya duduk diam jika peserta didik tidak terlibat dalam langsung 

dalam proses pembelajaran. Guru harus memberikan perhatian yang lebih 

dalam menghadapi peserta didik yang pasif dan tidak memiliki minat 

dalam proses pembelajaran. Guru harus melakukan perbaikan kinerja 
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dalam pelaksanaan pembelajaran untuk menunjang tercapainya tujuan 

pengajaran. 

2. Bentuk – bentuk upaya guru dalam meningkatkan minat belajar. 

Upaya guru Al-Qur‟an-Hadist adalah upaya yang dilakukan 

seseorang yang menyampaikan pelajaran, juga seorang panutan serta 

sebagai pelaksana dari sistem pendidikan dalam mencapai suatu tujuan 

khususnya Al-Qur‟an-Hadist. 

Guru yang baik harus dapat melakukan berbagai upaya semaksimal 

mungkin agar peserta didik memiliki minat belajar yang tinggi terhadap 

semua mata pelajaran, walaupun peserta didik menyukai atau tidaknya 

pelajaran tersebut. 

Ada beberapa macam cara yang dapat guru lakukan untuk 

membangkitkan minat anak didik sebagai berikut: 

a. Membandingkan adanya suatu kebutuhan pada diri anak didik, 

sehingga dia rela belajar tanpa paksaan. 

b. Menghubungkan bahan pelajaran yang diberikan dengan persoalan 

pengalaman yang dimiliki anak didik, sehingga anak didik mudah 

menerima bahan pelajaran. 

c. Memberikan kesempatan kepada anak didik untuk mendapatkan 

hasil belajar yang baik dengan cara menyediakan lingkungan 

belajar yang kreatif dan kondusif. 

d. Menggunakan berbagai macam bentuk dan teknik mengajar dalam 

konteks perbedaan individual anak didik.
25
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Pendapat lain menyatakan bahwa minat belajar peserta didik dapat 

ditingkatkan dengan cara : 

1. Upayakan agar tujuan pembelajaran menjadi jelas dan menarik. 

2. Guru sendiri harus antusias mengenai pelajaran yang diberikan. 

3. Ciptakan suasana yang menyenangkan. 

4. Upayakan agar anak-anak turut serta dalam pembelajaran. 

5. Memberikan pujian (hadiah) atas kemajuan anak. 

6. Pekerjaan atau tugas harus sesuai kematangan dan 

kesanggupan anak. 

7. Menunjukkan hasil belajar pada peserta didik (evaluasi). 

8. Menghargai pekerjaan murid.
26

 

 

Metode metode yang perlu diterapkan guru dalam meningkatkan 

minat peserta didik adalah : 

1. Berikan siswa untuk mengambil keputusan serta kontrol. 

2. Berikan sebuah instruksi yang jelas. 

3. Ciptakan lingkungan kelas bebas ancaman. 

4. Ubah suasana belajar. 

5. Tawarkan model dan metode pembelajaran yang beraneka ragam. 

6. Ciptakan kompetisi yang positif. 

7. Tawarkan hadiah. 

8. Berikan tanggung jawab kepada siswa. 

9. Berikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara 

berkelompok. 

10. Dorong mereka untuk merefleksikan diri. 

11. Bersemangat. 

12. Mengenal siswa. 

13. Mengetahui minat siswa. 

14. Bantu siswa untuk menemukan motivasi dari dalam dirinya. 

15. Kelola kecemasan siswa. 

16. Buatlah tujuan yang tinggi tetapi masih bisa dicapai. 

17. Berikan feedback dan bantu menemukan solusi 

18. Track progress. 

19. Jadikan kelas menjadi menyenangkan. 

20. Berikan kesempatan untuk melakukan. .
27
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Ada beberapa bentuk upaya guru yang dapat dilakukan dalam 

mempertahankan minat belajar peserta didik terhadap pelajaran yang 

diberikan : 

1. Memberi angka. 

2. Hadiah. 

3. Pujian. 

4. Gerakan tubuh. 

5. Memberi tugas. 

6. Memberi ulangan. 

7. Mengetahu hasil. 

8. Hukuman. 

9. Menggunakan metode yang bervariasi.
28

 

 

Dapat disimpulkan bahwa cara-cara guru untuk membangkitkan minat 

belajar terhadap mata pelajaran yang diajarkan sebagai berikut: 

1. Menyajikan bahan pelajaran disesuaikan dengan kemampuan 

siswa dan bersumber dari masalah – masalah kehidupan siswa 

dalam masyarakat. 

2. Menggunakan alat peraga sebagai alat bantu pembelajaran. 

3. Mempergunakan alat/metode mengajar yang sesuai dengan bahan 

yang diajarkan 

4. Menciptakan situasi dan kondisi belajar yang efektif 

5. Menjelaskan tujuan dan manfaat pelajaran yang diajarkan 

6. Mengadakan kompetensi belajar yang sehat 

7. Mengusahakan terciptanya hubungan yang harmonis dengan 

siswa. 
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3. Penyebab – penyebab belum berhasilnya upaya guru dalam meningkatkan 

minat belajar peserta didik.  

 

 Para ahli pendidikan telah menyadari bahwa mutu pendidikan sangat 

tergantung pada kualitas guru dan praktek pembelajarannya, sehingga 

peningkatan mutu pendidikan secara nasional.
29

 Pendidikan hakikatnya 

merupakan upaya untuk mengembalikan dan meningkatkan aktifitas guru 

dan siswa. 

 Keberhasilan pembelajaran dalam arti tercapainya standar kompetensi 

sangat tergantung pada kemampuan guru mengolah pembelajaran yang 

dapat menciptakan situasi yang memungkinkan siswa belajar sehingga 

merupakan titik awal keberhasilan pembelajaran. Rendahnya mutu 

pendidikan pembelajaran dapat diartikan kurang efektifnya proses 

pembelajaran. Penyebab dapat berasal dari siswa, guru maupun sarana dan 

prasarana yang kurang memadai, motivasi yang rendah, kinerja guru yang 

rendah akan menyebabkan pembelajaran kurang efektif. 

 Dalam proses belajar mengajar, hal yang paling berperang adalah cara 

guru mengajar atau penyampaian pelajaran yang bertujuan untuk menarik 

perhatian siswa. Dalam hal ini metode yang sesuai dengan materi akan 

disampaikan dan juga alat peraga yang digunakan akan mempermudah 

siswa untuk memahami materi. Metode yang akan digunakan dapat 

memberikan kesan agar siswa lebih menyenangi pelajaran tertentu.  
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 Kesulitan maupun kegagalan yang dialami siswa tidak hanya 

bersumber dari kemampuan siswa yang kurang tetapi faktor yang lain 

turut menentukan yaitu : metode yang digunakan guru tidak menarik 

(penggunaan metode konvensional yang banyak memiliki kelemahan), 

pembelajaran yang monoton dari waktu kewaktu, guru bersifat otoriter 

dan kurang bersahabat, tidak menggunakan media pembelajaran, dan 

rendahnya motivasi dari guru.
30

 

 Jadi dapat penulis simpulkan bahwa penyebab-penyebab belum 

berhasilnya upaya guru dalam meningkatkan minat belajar peserta didik 

adalah : 

1. Rendahnya motivasi guru terhadap siswa. 

2. Metode yang digunakan kurang menarik perhatian siswa (hanya 

menggunaan metode konvensional yang banyak memiliki 

kelemahan) 

3. Guru kurang bersahabat dengan siswa. 

4. Guru tidak menggunakan media pembelajaran. 

C. Minat Belajar 

1. Pengetian Minat belajar 

 Minat adalah ekspresi pernyataan yang menunjukkan bahwa siswa 

lebih menyukai suatu hal daripada hal lainnya, dapat pula 
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dimanifestasikan melalui partisipasi dalam suatu aktivitas. Minat tidak 

dibawa sejak lahir, melainkan di peroleh kemudian.
31

 

 

 Minat adalah kecendrungan yang menetap untuk memperhatikan dan 

mengenang beberapa aktivitas. Seseorang yang berminat terhadap suatu 

aktivitas akan memperhatikan aktivitas itu secara konsisten dengan rasa 

senang. Dengan kata lain, minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa 

ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh.
32

 

 Pendapat lain mengatakan, sesuatu yang menarik minat dan 

dibutuhkan anak, akan menarik perhatiannya, dengan demikian mereka 

akan sungguh-sungguh dalam belajar.
33

 

 Minat adalah perasaan yang didapat karena berhubungan dengan 

sesuatu. Minat terhadap sesuatu itu dipelajari dan mempengaruhi belajar 

selanjutnya serta mempengaruhi penerimaan-penerimaan minat-minat 

baru. Jadi, minat terhadap sesuatu merupakan hasil belajar dan cenderung 

mendukung aktivitas belajar berikutnya.
34

 

 Beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli dapat disimpulkan 

bahwa, minat adalah kecendrungan atau ketertarikan seseorang terhadap 

obyek atau sesuatu kegiatan yang digemari disertai dengan perasaan 

senang. Jadi, apabila peserta didik memiliki minat pada sesuatu yang 
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diminati tersebut maka akan cendrung untuk memberikan perhatian yang 

lebih besar dan tidak menghiraukan sesuatu yang lain. 

   Sedangkan belajar merupakan suatu proses, suatu kegiatan dan bukan 

hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi luas dari itu, 

yakni mengalami. Hasil belajar bukan suatu penguasaan hasil latihan 

melainkan pengubahan kelakuan.
35

 

 

 Belajar menurut Suyono dan Hariyanto di dalam bukunya adalah 

suatu aktivitas atau suatu proses untuk memperoleh pengetahuan, 

meningkatkan keterampilan, memperbaiki perilaku, sikap, dan 

mengokohkan kepribadian. Dalam konteks menjadi tahu atau proses 

memperoleh pengetahuannya, menurut pemahaman sains konvensional, 

konteks manusia dengan alam diistilahkan dengan pengalaman 

(experience). Pengalaman yang terjadi berulang kali melahirkan 

pengetahuan, (knowledge), atau a body of knowledge.
36

 

 Definisi belajar menurut Sumadi Suryabrata, bahwa belajar itu 

membawa perubahan (dalam arti behavioral changes, aktual maupun 

potensial), bahwa perubahan itu pada pokoknya adalah didapatkannya 

kecakapan baru (dalam arti Kenntnis dan Fertingkeit), bahwa perubahan 

itu terjadi karena usaha (dengan sengaja).
37

 

 Muhibbin Syah juga mengungkapkan bahwa belajar adalah key term, 

„istilah kunci‟ yang paling vital dalam setiap usaha pendidikan. Sebagai 
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suatu proses, belajar hampir selalu mendapat tempat yang luas dalam 

berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan upaya pendidikan, misalnya 

psikologi pendidikan dan psikologi belajar. Karena demikian pentingnya 

arti belajar, maka bagian terbesar upaya riset dan eksperimen psikologi 

belajar pun diarahkan pada tercapainya pemahaman yang lebih luas dan 

mendalam mengenail proses perubahan manusia itu.
38

 

 Jadi belajar adalah suatu proses perubahan manusia dalam perilaku 

sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat dan dengan 

upaya-upaya pendidikan . 

 Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa minat 

belajar adalah suatu kondisi dimana peserta didik merasa tertarik pada 

suatu mata pelajaran akan mempelajarinya dengan sungguh-sungguh tanpa 

rasa terpaksa dan ikut terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

2. Ciri – ciri minat 

 Sardiman mengemukakan ciri-ciri minat belajar yang tinggi berupa : 

1. Tekun dalam menghadapi tugas (dapat bekerja terus menerus 

dalam waktu yang lama, tidak pernah berhenti sebelum selesai), 

2. Ulet menghadapi kesulitan ridak (tidak lekas putus asa), 

3. Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah, 

4. Lebih senang bekerja mandiri, 

5. Cepat bosan pada tugas-tugas rutin (hal-hal yang bersifat mekanis, 

berulang-ulang begitu saja sehingga kurang kreatif), 

6. Dapat mempertahankan pendapatnya (kalau sudah yakin akan 

sesuatu), 

7. Tidak mudah melepaskan hal yang diyakini itu, dan 
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8. Senang mencari dan memecahkan soal-soal.
39

 

 

3. Indikator Minat Belajar Siswa 

Dalam memperoleh ukuran dan data minat belajar siswa, kunci 

pokoknya dalam mengetahui indikatornya, yaitu : 

a. Partisipasi/perbuatan 

Minat yang telah muncul, diikuti oleh tercurahnya perhatian 

pada kegiatan belajar mengajar, dengan sendirinya telah 

membawa murid kesuasana partisipasi aktif dalam kegiatan 

belajar mengajar. Minat tidak timbul secara tiba-tiba atau spontan 

melainkan timbul akibat dari partisipasi. Jadi, jelas bahwa soal 

minat akan selalu berkait dengan kebutuhan atau keinginan. Oleh 

karena itu, yang terpenting bagaiman menciptakan kondisi tertentu 

agar siswa selalu aktif dan ingin terus belajar. 

b. Perhatian. 

Perhatian merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang dalam 

hubungannya dengan pemulihan rangsangan yang datang dari 

lingkungannya. 

Perhatian berarti sama dengan konsentrasi, dapat pula minat 

momenta, yaitu perasaan tertarik pada suatu masalah yang sedang 

dipelajari. Konsentrasi dalam belajar dipengaruhi oleh perasaan 
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siswa yang berperasaan senang dalam belajar dan tidak berminat 

dalam materi pelajaran akan mengalami kesulitan dalam 

meusatkan tenaga dan energinya. Sebaliknya siswa yang 

berperasaan senang dan berminat akan mudah berkonsentrasi 

dalam belajar.  

c. Perasaan  

Perasaan adalah suatu pernyataan jiwa yang sedikit banyak 

yang bersifat subyektif, untuk merasakan senang dan tidak 

bergantung pada perangsang dan alat-alat indra.  

Perasaan yang dimaksud adalah perasaan momentan dan 

intensional. Momentan berarti bahwa perasaan pada saat-saat 

tertentu, intensional berarti bahwa reaksi perasaan diberikan 

terhadap sesuatu, seseorang atau situasi tertentu. Apabila situasi 

berubah, maka perasaan momentan dan intensional dapat 

digolongkan kedalam perasaan tidak senang. Antara minat dan 

berperasaan senang terdapat hubungan timbal balik, sehingga 

tidak mengherankan kalau siswa yang berperasaan tidak senang 

juga akan kurang berminat dan sebaliknya.
40

 

Pendapat lain mengemukakan indikator minat belajar yang tinggi 

berupa : 

1. Pernyataan lebih menyukai sesuatu daripada yang lainnya, 
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2. Partisipasi aktif dalam suatu kegiatan yang diminati, serta 

3. Memberikan perhatian yang lebih besar terhadap sesuatu 

yang diminatinya tanpa menghiraukan yang lain (fokus).
41

 

 

Dari beberapa pendapat diatas, dapat diketahui indikator adanya 

minat pada seseorang dari dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu : adanya 

perasaan senang, pernyataan lebih menyukai daripada yang lain, adanya 

ketertarikan, adanya peningkatan perhatian, adanya pemusatan perhatian, 

adanya aktivitas serta keterlibatan secara aktif pada kegiatan tersebut 

yang merupakan akibat dari rasa senang dan perhatian. 

4. Proses Timbulnya Minat 

 Minat merupakan salah satu komponen penggerak belajar, minat itu 

merupakan keinginan yang kuat baik berupa keinginan memiliki sesuatu 

ataupun melakukan sesuatu. Kegiatan yang didorong oleh minat akan 

muncul kegembiraan untuk melakukannya. 

 Proses belajar akan berlangsung dengan baik, apabila didorong oleh 

minat yang kuat, begitu juga sebaliknya apabila belajar tidak disertai 

dengan minat akan mnimbulkan rasa malas, jenuh, mengantuk, bosan dan 

sebagainya yang pada akhirnya akan sangat berpengaruh dalam kegiatan 

belajar. 

 Menurut Djaali, tugas atau pekerjaan tidak dapat diselesaikan tanpa 

negerahan usaha, daya dan tenaga. Semakin sulit tugas, semakin banyak 

pula tenaga yang diperlukan untuk mengerjakan tugas dengan baik. 
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Generalisasi ini berlaku pula dalam belajar. Penguasaan yang sempurna 

terhadap suatu mata pelajaran memerlukan pencurahan perhatian yang 

rinci. Minat yang disadari terhadap bidang pelajaran, mungkin sekali akan 

menjaga pikiran siswa, sehingga dia bisa menguasai pelajarannya. Pada 

gilirannya, prestasi yang berhasil akan menambah minatnya, yang bisa 

berlanjut sepanjang hayat.
42

 

 Sebagaimana dari uraian diatas, bahwa minat merupakan aspek 

psikologis, maka untuk menentukan proses terjadinya atau timbulnya 

minat, sulit dijelaskan secara konkrit..  

 Minat yang ditimbulkan dari hasil pengalaman atau latihan atau 

hasil pendidikan merupakan minat yang paling tinggi, sebab dengan 

adanya pendidikan ini berasal dari tidak tahu menahu kemudian lama 

kelamaan dapat tertarik yang akhirnya akan timbul minat. Maka hal itu 

dapat dijadikan sebagai modal dalam tindak lanjutnya. 

 Pendapat lain mengatakan, suatu minat dapat diekspresikan melalui 

suatu pernyataan yang menunjukkan bahwa anak didik menyukai suatu hal 

daripada hal lainnya, dapat pula dimanifestasikan melalui partisipasi 

dalam suatu aktivitas. Anak didik memiliki minat terhadap subjek tertentu 

cenderung untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap subjek 

tersebut. Minat yang besar terhadap sesuatu merupakan modal yang besar 

artinya untuk mencapai/memperoleh benda atau tujuan yang diminati itu. 
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Timbulnya minat belajar disebabkan berbagai hal, antara alain karena 

keinginan yang kuatu untuk menaikkan martabat atau memperoleh 

pekerjaan yang baik serta ingin hidup senang dan bahagia. Minat belajar 

yang besar cenderung menghasilkan prestasi yang tinggi, sebaliknya minat 

belajar yang kurang akan menghasilkan prestasi yang rendah.
43

 

 Memahami kebutuhan peserta didik dan melayani kebutuhan anak 

didik merupakan salah satu upaya guru dalam meningkatkan minat 

belajar. Selain itu memanfaatkan, minat yang sudah ada juga merupakan 

solusi yang baik dalam meningkatkan minat peserta didik. disamping itu 

membentuk minat-minat baru pada diri peserta didik dapat dicapai dengan 

cara memberikan informasi yang berhubungan dengan yang telah mereka 

kuasai, menguraikan tujuan dan kegunaan bahan ajar pada peserta didik di 

masa mendatang.
44

 

 Berdasarkan keterangan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

proses terjadinya minat karena adanya dorongan dari dalam diri seseorang 

sesuai dengan kebutuhannya dan juga minat dapat ditimbulkan dari 

pengaruh lingkungan khususnya lingkungan pendidikan. 
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D. Mata Pelajaran Al-Qur‟an – Hadist 

1. Pengertian mata pelajaran Al-Qur‟an – Hadist 

Mata  pelajaran Al-Qur‟an-Hadist di madrasah ibtidaiyah bertujuan 

untuk memberikan kemampuan dasar kepada peserta didik dalam 

membaca, membiasakan dan menggemari Al-Qur‟an dan Hadist serta 

menanamkan pengertian, pemahaman, penghayatan isi kandungan-

kandungan ayat-ayat Al-Qur‟an-Hadist untuk mendorong, membina dan 

membimbing akhlak dan perilaku peserta didik agar berpedoman dan 

sesuai dengan isi kandungan ayat-ayat Al-Qur‟an dan Hadist.
45

 

Berdasarkan kurikulum Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang diajarkan 

dalam mata pelajaran Al-Qur‟an-Hadist dijelaskan bahwa: Al-Qur‟an-

Hadist adalah salah satu unsur mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

(PAI) pada madrasah ibtidaiyah yang memberikan pendidikan kepada 

siswa untuk memahami dan mencintai Al-Qur‟an dan Hadist sebagai 

sumber ajaran Islam dan mengamalkan isi kandungannya dalam 

kehidupan sehari-hari.
46

 

Berdasarkan pengertian diatas dapat dipahami bahwa mata 

pelajaran Al-Qur‟an-Hadist merupakan bagian dari pendidikan yang 

khusus mempelajari Al-Qur‟an, menghafalnya, menerjemahkannya, serta 
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mengetahui isi kandungan dari sisi ibadah hukum riwayat dansebagainya 

serta mampu mengamalkan ayat-ayat dan hadist pilihan yang selaras 

dengan kehidupan mereka sehari-hari. 

2. Tujuan Pembelajaran Al-Qur‟an-Hadist 

Secara substansial mata pelajaran Al-Qur‟an Hadist memiliki 

kontribusi dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk 

mencintai kitab sucinya, mempelajari dan mempraktikkan ajaran dan nilai-

nilai yang terkandung dalam Al-Qur‟an Hadist sebagai sumber utama 

ajaran islam dan sekaligus menjadi pedoman hidup sehari-hari. 

Adapun tujuan pendidikan Al-Qur‟an Hadist adalah: 

a. Memberikan kemampuan dasar kepada peserta didik dalam 

membaca, menulis, membiasakan, dan menggemari membaca 

Al-Qur‟an dan Hadist. 

b. Memberikan pengertian, pemahaman, penghayatan isi 

kandungan ayat-ayat Al-Qur‟an Hadist melalui keteladanan dan 

pembiasaan. 

c. Membina dan membimbing perilaku peserta didik dengan 

berpedoman pada isi kandungan ayat Al-Qur‟an-Hadist.
47
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Berdasarkan tujuan pendidikan Al-Qur‟an Hadist, membaca dan 

menulis juga merupakan anjuran dari Allah SWT, sebagaimana Firman 

Allah SWT dalam surah Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi : 

 
Artinya : “bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang 

mencipta, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, Bacalah 

dan Tuhanmulah yang paling pemurah, yang mengajarkan (manusia) 

dengan perantaraan kalam. Dialah mengajarkan kepada manusia apa yang 

tidak diketahuinya”. (QS. Al-Alaq ayat 1-5). 

 

3. Ruang Lingkup Pembelajaran Al-Qur‟an-Hadist  

Ruang lingkup mata pelajaran Al-Qur‟an-Hadist di madrasah 

ibtidaiyah meliputi: 

a. Pengetahuan dasar membaca dan menulis Al-Qur‟an yang 

benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. 

b. Hafalan surah-surah pendek dalam Al-Qur‟an dan pemahaman 

sederhana tentang arti dan makna kandungannya, serta 

pengamalannya melalui keteladanan dan pembiasaan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

c. Pemahaman dan pengalaman melalui keteladanan dan 

pembiasaan mengenai hadist-hadist yang berkaitan dengan 

keutamaan membaca Al-Qur‟an, kebersihan, niat menghormati 



 

 

orang tua, persaudaraan, silaturrahmi, takwa, keutamaan 

memberi, menyayangi anak yatim, shalat berjamaah, ciri-ciri 

orang munafik, dan amal shalih.
48

 

4. Baca tulis Al-Qur‟an 

Kemampuan membaca dan menulis merupakan suatu kemampuan vital 

dalam kegiatan pembelajaran. Namun, anak-anak yang tidak memahami 

pentingnya belajar membaca dan menulis. Setiap aspek kehidupan 

melibatkan kegiatan membaca dan menulis. Dalam pembelajaran Al-

Qur‟an Hadist pun kegiatan membaca dan menulis di perlukan untuk 

memahami isi kandungan Al-Qur‟an Hadist. 

Membaca pada hakikatnya adalah suatu yang rumit yang melibatkan 

banyak hal, tidak hanya sekedar melafalkan tulisan, tetapi juga melibatkan 

aktivitas visual, berfikir, psikolinguistik, dan metakognitif. Sebagai proses 

visual membaca merupakan proses menerjemahkan simbol tulis (huruf) 

kedalam kata-kata lisan. Sebagai proses berfikir, membaca (huruf) ke 

dalam kata-kata lisan. Sebagai suatu proses berfikir, membaca mencangkup 

aktivitas pengenalan kata, pemahaman literal, interpretasi, membaca kritis, 

dan pemahaman kreatif.
49

 

Membaca dalam hal berkenaan dengan al-Qur‟an dapat diartikan 

melihat tulisan yang terdapat pada al-Qur‟an dan melisankannya. Akan 
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tetapi membaca al-Qur‟an bukan hanya melisankan huruf, tetapi mengerti 

apa yang diucapkan, meresapi isinya, serta mengamalkannya.  

Membaca adalah suatu kegiatan yang melibatkan seluruh struktur 

mental manusia sebagai seorang individu. Meski demikian, bukan berarti 

membaca al-Qur‟an dalam arti melisankan huruf-huruf yang terdapat 

didalamnya tidak ada gunanya, tetapi merupakan suatu kebaikan, asal 

sesuai dengan kaidah-kaidah membaca yang berlaku. 

Kegiatan membaca merupakan proses yang kompleks. Proses ini 

melibatkan kegiatan fisik dan mental. Proses membaca dimulai dengan 

visual yang diperoleh melalui simbol-simbol dan indra penglihatan anak. 

Kemudian muncul aktivitas mengenal suatu kata sampai pada makna. 

Ketita seseorang membaca, otak menerima gambaran-gambaran kata 

kemudian mengungkapkannya. 

Membaca juga merupakan proses berfikir, untuk memahami bacaan, 

pembaca terlebih dahulu memahami kata-kata yang dihadapinya. Guru 

sebagai pembimbing peserta didik dalam proses membaca harus dapat 

memberikan kegiatan yang memusatkan perhatian, membangkitkan 

kegemaran membaca, dan menumbuhkan minat mereka untuk belajar 

membaca.  

Guru harus mampu menumbuhkan minat belajar membaca peserta 

didik dengan cara memberikan motivasi dan kesenangan membaca melalui 

metode atau strategi yang tepat dan permainan – permainan, dengan begitu 



 

 

akan sangat membantu peserta didik untuk memusatkan perhatian pada 

bacaan. 

Sedangkan menulis atau kitabah adalah keterampilan berbahasa untuk 

mengungkapkan ide atau pemikiran secara tertulis. Kitabah berfungsi 

sebagai media komunikasi tulisan antara penulis dan pembaca meski 

terpisah oleh waktu dan tempat.
50

 

 

Sementara itu dalam hal kemampuan menulis terdapat dua pendekatan, 

yaitu proses dan produk. Setiap siswa pada prinsipnya berbeda baik dari 

segi kemampuan, minat, kebutuhan, gaya belajar dan sebagainya. 

Pendekatan proses memandang kegiatan menulis harus dilaksanakan 

berdasarkan perbedaan tersebut. Hal dimana siswa membentuk sendiri 

topik dan gaya menulis sedangkan pendekatan produk siswa diberi rambu-

rambu oleh guru. 

Tujuan menulis adalah memotivasi peserta didik untuk menuli bentuk 

lambang-lambang bahasa serta menimbulkan rasa percaya dan 

menghilangkan ketegangan, dalam pembelajarannya didukung dengan 

teknik penuturan huruf, kata dan kalimat sehingga peserta didik dapat 

menirukannya dan menulis dengan apa yang mereka dengar, peserta didik 

terlatih dan sudah mengenal pengucapan kata-kata sebab menulis 

merupakan aktivitas menyeluruh dalam penguasaan keterampilan bahasa 

sehingga peserta didik dapat membedakan bunyi lambang yang yang 
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didengarnya, memungkinkan guru untuk mengembangkan materi 

pembelajaran setelah peserta didik mampu menguasai materi sebelumnya.
51

 

Menulis bukan hanya aktivitas melukiskan lambang-lambang grafik 

melainkan proses berfikir. Tulisan dapat menolong manusia dalam melatih 

dan berfikir kritis. Untuk menumbuhkan budaya menulis siswa pada al-

Qur‟an dapat dilakukan dengan mengajarkan kepada siswa bagaiman 

bentuk-bentuk tulisan yang benar. 

Jadi, baca tulis al-Qur‟an merupakan kegiatan seseorang dalam 

melisankan serta melambangkan huruf-huruf al-Qur‟an. Sementara 

kompetensi baca tulis al-Qur‟an merupakan kesanggupan seseorang dalam 

melisankan dan membunyikan serta melambangkan huruf-huruf al-Qur‟an.  

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa pendidikan al-Qur‟an 

merupakan salah satu materi atau bahan pelajaran dalam pendidikan yang 

lama islam untuk mengarahkan siswa kepada  kemampuan membaca, 

menulis, memahami dan menghayati al-Qur‟an untuk menjadikannya 

sebagai pedoman hidupnya. 
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Berikut adalah tabel deskripsi kemampuan membaca dan menulis pada 

pembelajaran Al-Qur‟an-Hadist tingkat Madrasah Ibtidaiyah : 

Tabel 3 

Deskripsi kriteria tingkat kemampuan membaca Al-Qur‟an 

 

NO 

 

URAIAN 

1 Kemampuan membaca huruf bersambung 

2 Kemampuan dalam memahami tanda baca fatihah, kasroh, dhomah 

3 Kemampuan dalam memahami bacaan mad (panjang) 

4 Kemampuan dalam memahami bacaan idzhar, idghom, ikhfa dan 

iqlab 

 

Tabel 4 

Deskripsi kriteria tingkat kemampuan menulis Al-Qur‟an 

 

NO 

 

URAIAN 

1 Menulis mencontoh 

2 Menulis reproduksi 

3 Imlak 

4 Rekomendasi 

 

Disamping itu al-Qur‟an juga berfungsi sebagai sumber ajaran agama 

islam, serta sebagai dasar petunjuk didalam berfikir, berbuat dan beramal 

sebagai kholifah di muka bumi. Untuk dapat memahami fungsi al-Qur‟an 

tersebut, maka setiap manusia yang beriman harus berusaha belajar, 

mengenal, membaca dengan fasih dan benar sesuai aturan membaca 

(tajwidnya), makharijul huruf, dan mempelajari baik tersurat maupun yang 



 

 

terkandung didalamnya (tersirat), menghayatinya serta mengamalkan isi 

kandungan al-Qur‟an dalam kehidupan sehari-hari. sebagaimana janji Allah 

dalam al-Qur‟an  surat al-Qomar ayat 22 yaitu : 

 

Artinya : “Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Qur‟an untuk 

pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran?”.

 

Ayat tersebut diatas dapat dipahami bahwa wajib hukumnya bagi 

setiap muslim yang beriman kepada Allah SWT dan kitab-kitabnya untuk 

mempelajari isi kandungan dengan baik dan benar. Namun demikian, banyak 

sekali di tengah masyarakat generasi muda islam yang belum mampu atau 

bahkan ada yang sama sekali tidak dapat membaca Al-Qur‟an padahal bacaan 

al-Qur‟an termasuk juga bacaan dalam shalat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

E. Kerangka Berfikir. 

Alur berfikir dalam penelitian ini dapat diperjelas menggunakan gambar 

berikut: 

Gambar 1. Kerangka Pikir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upaya guru dalam 

meningkatkan minat belajar 

peserta didik. 

1. Guru berupaya agar tujuan 

pembelajaran menjadi jelas 

dan menarik. 

2. Guru sendiri harus antusias 

mengenai pelajaran yang 

diberikan. 

3. Ciptakan suasana yang 

menyenangkan. 

4. Upayakan anak selalu 

terlibat dalam kegiatan 

pembelajaran. 

5. Memberikan pujian (hadiah) 

atas kemajuan anak. 

6. Pekerjaan atau tugas harus 

sesuai kematangan dan 

kesanggupan anak. 

7. Menunjukkan hasil belajar 

pada peserta didik (evaluasi) 

8. Menggunakan metode dan 

media pembelajaran yang 

bervariasi. 

9. Menghargai pekerjaan 

murid 

 

Indikator minat belajar 

peserta didik. 

1. Adanya partisipasi / 

perbuatan secara 

aktif dalam 

kegiatan 

pembelajaran. 

2. Adanya perhatian 

dalam proses 

pembelajaran 

3. Adanya rasa senang 

dan ceria dalam 

mengikuti kegiatan 

pembelajaran  



 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan jenis kualitatif. 

Penelitian deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk 

menggambarkan secara utuh dan mendalam tentang realitas sosial dan 

berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat yang menjadi subjek penelitian 

sehingga tergambarkan ciri, karakter, sifat, dan model dari fenomena 

tersebut.
52

 

Disebut kualitatif karena sifat-sifat data yang dikumpulkan berupa data 

narasi dan tidak menggunakan alat ukur data kuantitatif. 

Karakteristik penelitian kualitatif yang harus dipenuho, yaitu : 

a. Latar alamiah 

b. Manusia sebagai alat 

c. Metode kualitatif 

d. Analisis data secara induktif 

e. Teori dari dasar (grounded theory) 

f. Deskriptif 

g. Lebih mementingkan proses daripada hasil 

h. Adanya batas yang ditentukan oleh fokus 

i. Adanya kriteria khusus untuk keabsahan data 

j. Desain yang bersifat sementara 

k. Hasil penelitian di rundingkan dan disepakati bersama.
53

 

 

                                                             
52

Wina Sanjaya, Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Kencana,2013),h.47 
53

  Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 

Cipta,2013), h.21 



 

 

Penelitian ini menggunakan kata-kata dan rangkaian kalimat, bukan 

deretan angka atau statistik. Penelitian ini berusaha mendeskripsikan 

peningkatan minat baca-tulis Al-Qur‟an-Hadist. 

B. Lokasi Penelitian. 

Penelitian Upaya Guru Qur‟an-Hadist dalam meningkatkan minat baca tulis 

Al-Qur‟an Hadist ini dilaksanakan di MI Masyariqul Anwar IV Sukabumi 

Bandar Lampung yang berlokasi di Jl. P. Tirtayasa No.19 Sukabumi Bandar 

Lampung. 

C. Sumber Data 

Menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah 

kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumentasi 

dan lain-lain. 

Menurut teori peneliti kualitatif, agar penelitiannya dapat betul-betul 

berkualitas, data yang dikumpulkan harus lengkap, yaitu data primer dan data 

skunder. Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang 

diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek 

yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang 

berkenaan dengan variabel yang diteliti. Data sekunder adalah data yang 

diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat, SMS, 



 

 

dan lain-lain), foto-foto, film. Rekaman video, benda-benda dan lain-lain yang 

dapat memperkaya data primer.
54

 

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti dapat menetapkan sumber data 

primer dari penelitian ini adalah data yang dikumpulkan peneliti dari sumber 

utamanya, dalam hal ini yang menjadi sumber utamanya adalah kepala 

sekolah, guru Al-Qur‟an-Hadist kelas V dan peserta didik di MI Masyariqul 

Anwar. 

Sumber data sekunder adalah sumber yang diperoleh peneliti tidak secara 

langsung dari subyek ataupun obyek secara langsung, akan tetapi pihak lain 

seperti lembaga-lembaga terkait dan buku-buku yang berkaitan dengan 

peningkatan minat baca tulis, dan lain-lain. 

Informan peneliti ini adalah 1 kepala sekolah, 1 guru Al-Qur‟an-Hadist, 

dan peserta didik kelas V MI Masyariqul Anwar IV Sukabumi Bandar 

Lampung yang berjumlah 29 peserta didik. 

Tabel 5 

Data sampel penelitian peserta didik kelas V MI Masyariqul Anwar IV 

Sukabumi Bandar Lampung. 

Jumlah siswa Jumlah 

keseluruan Laki – laki Perempuan 

16 13 29 

Sumber: Data Absen guru Al-Qur’an-Hadist kelas V MI Masyariqul 

Anwar IV Sukabumi Bandar Lampung. 
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D. Teknik Pengumpulan data  

Dalam upaya mengumpulkan data, penulis menggunakan alat 

pengumpulan data sebagai berikut : 

a. Metode observasi 

Metode observasi adalah “suatu proses yang tersusun dari 

berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting 

adalah proses pengamatan dan ingatan”.
55

 

Berdasarkan pendapat diatas jelas bahwa metode observasi 

merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara 

langsung berbagai kondisi yang terjadi di obyek penelitian. 

Metode observasi dibagi menjadi dua bentuk sebagai berikut: 

1. Observasi partisipan yaitu peneliti adalah bagian dari keadaan 

alamiah, tempat dilakukannya observasi. 

2. Observasi non partisipan yaitu dalam observasi ini peranan tingkah 

laku peneliti dalam kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan 

kelompok yang diamati kurang dituntut.
56

  

 

Dalam peneltian ini digunakan jenis observasi non partisipan 

diamana peneliti tidak turut ambil bagian dalam kehidupan orang yang 

diobservasi atau diteliti. 

Metode ini dijadikan sebagai metode – metode pokok yang 

ditujukan kepada peserta didik kelas V MI Masyariqul Anwar IV 

kecamatan sukabumi kota bandar lampung untuk mengobservasi 
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upaya guru dalam meningkatkan minat baca-tulis Al-Qur‟An-Hadist 

peserta didik. 

Peneliti mencatat semua hal yang diperlukan dan terjadi selama 

pelaksanaan tindakan berlangsung. Pengamatan ini dilakukan dengan 

lembar observasi yang diisi dengan tanda chek list ( ) pada kolom 

yang sesuai dengan hasil pengamatan. 

 

b. Metode Wawancara 

Intervieu yang sering juga disebut dengan wawancara atau 

kuesioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh 

pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari 

terwawancara (interviewer). Intervieu digunakan oleh peneliti untuk 

menilai keadaan seseorang, misalnya untuk mencari data tentang 

variabel latar belakang murid, orang tua, pendidikan, perhatian, sikap 

terhadap sesuatu.
57

 

Jadi metode interviu adalah suatu cara memperoleh data dengan 

jalan melakukan wawancara atau Tanya jawab dengan orang yang 

diperkirakan dapat memberikan informasi yang diperlukan, sedangkan 

orang yang diminta informasinya diberikan kebebasan menjawab 

secara leluasa.  
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Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur 

dan tak terstruktur, wawancara terstruktur adalah wawancara yang 

pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan- 

pertanyaan yang akan diajukan. Sedangkan wawancara tak terstruktur 

biasanya pertanyaannya disusun terlebih dahulu, malah disesuaikan 

dengan keadaan dan ciri yang unik dari responden. Pelaksanaan tanya 

jawab mengalir seperti percakapan sehari-hari.
58

 Oleh karena itu 

peneliti menggunakan jenis wawancara terstruktur dan tak terstruktur 

untuk mendapatkan informasi yang mendalam. 

Selanjutnya wawancara dapat dilakukan secara terstruktur dan 

tidak terstruktur, dan dapat dilakukan dengan tatap muka (face to face) 

maupun menggunakan telepon. 

1. Pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman 

wawancara yang hanya memuat haris besar yang akan 

ditanyakan. Tentu saja kreativitas pewawancara sangat 

diperlukan, bahkan hasil wawancara dengan jenis pedoman ini 

lebih banyak tergantung dari pewawancara. Pewawancaralah 

sebagai pengemudi jawaban responden. Jenis intevieu ini cocok 

untuk penelitian kasus. 

2. Pedoman wawancara terstruktur, yaitu pedoman wawancara 

yang disusunsecara terperinci sehingga menyerupai check-list. 

Pewawancara tinggal membubuhkan tanda v (check) pada 

nomor yang sesuai.
59

 

 

Penulis memberikan kebebasan kepada interviewer dalam hal 

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. 
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Wawancara dalam hal ini penulis gunakan untuk mengumpulkan data 

sekunder dan pelaksanaannya ditujukan kepada kepala sekolah, Guru 

Qur‟an-Hadist guna memperoleh data mengenai Upaya Guru Qur‟an 

Hadist dalam meningkatkan minat belajar peserta didik dan upaya – 

upaya yang dilakukan dalam memberikan pelajaran Qur‟an-Hadist. 

c. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang 

menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah, 

dan bukan berdasarkan perkiraan.
60

 

 

Berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami bahwa metode 

dokumentasi salah satu cara untuk menghimpun data mengenai hal-hal 

tertentu, melalui catatan-catatan, dokumen yang disusun oleh suatu 

instansi atau organisasi-organisasi tertentu. 

Metode ini dijadiakan pelengkap untuk mendapatkan data 

mengenai hal-hal yang berkenaan dengan kondisi obyektif MI 

Masyariqul Anwar seperti sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur 

organisasi, jumlah guru, jumlah peserta didik, sarana prasarana dan 

lain-lain. 
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E. Teknik Analisa Data 

Menganalisis data sangat diperlukan dalam penelitian ini afar 

memperoleh hasil penelitian yang dapat digunakan sebagai hasil penelitian. 

Sebagaiaman pendapat berikut: 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, data dokumentasi dengan 

cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-

unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting 

dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami 

oleh diri sendiri maupun orang lain.
61

 

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa analisa data kualitatif adalah 

bersifat induktif, yaitu suatu analisa berdasarkan data yang diperoleh 

selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. 

Untuk menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian, terlebih dahulu 

diolah dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Data reduction (Reduksi data) 

Mereduksi data berarti menerangkan, memilih hal-hal pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan membuang 

yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti 

mengumpulkan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. 
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  Jadi reduksi data merupkan proses penyederhanaan dan 

pengkategorian data. Proses ini merupakan upaya penemuan tema-

tema, konsep-konsep dan berbagai gambaran mengenai data-dat, baik 

mengenai hal-hal yang serupa maupun yang bertentangan. Reduksi 

data merupakan proses berfikir sintesif yang memerlukan kecerdasan 

dan keleluasaan dan kedalaman wawasan yang tinggi.  

  Dengan demikian dapat dipahami dalam penyajian data ini 

akan dianalisis data yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu dengan 

menguraikan seluruh konsep yang ada hubungannya dengan 

pembahasan penelitian. Oleh karena itu semua data-data lapangan 

yang berupa dokumen hasil wawancara, dokumen hasil observasi dan 

lain sebagainya, akan dianalisi sehingga dapat memunculkan 

deskripsi tentang peningkatan minat baca-tulis Al-Qur‟an-Hadist. 

b. Data disiplay (penyajian data) 

Dalam penelitian kualitatif setelah data di reduksi, maka 

langkah selanjutnya adalah mendisiplay data. Proses ini dilakukan 

untuk mempermudah peneliti dalam mengkonstruksi data kedalam 

sebuah gambaran sosial yang utuh, selain itu untuk memeriksa sejauh 

mana kelengkapan data yang tersedia. Selanjutnya dalam mendisiplai 

data selain dengan teks naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, 

network dan chart. Dengan mendisiplaykan data, maka akan 



 

 

memudahkan untuk memahami apa yang terjadi merencanakan kerja 

selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. 

c. Verifikasi (penarikan kesimpulan). 

Langkah ketiga dalam analisa data kualitatif menurut Milles 

Hubberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan 

dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan yang baru yang 

sebelumnya belum pernah ada. Kesimpulan awal yang dikemukakan 

masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-

bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data 

berikutnya. 

  Dalam menganilisis data hasil penelitian ini, penulis 

menggunakan cara analisis deskriptif kualitatif. Setelah data 

terkumpul dengan lengkap dari lapangan, perlu mengadakan 

penelitian sedemikian rupa untuk mendapatkan suatu kesimpulan 

yang berguna menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam 

penelitian. 

  Setelah data diperoleh, baik hasil penelitian kepustakaan 

maupun hasil penelitian lapangan, maka data itu diolah kemudian 

dianalisis, sehingga menghasilkan kesimpulan akhir. Dalam 

pengolahan data yang diolah adalah hal-hal yang tercantum dan 

terekam dalam catatan lapangan hasil wawancara atau pengamatan. 

Hal tersebut dikarenakan dalam penelitian ini termasuk penelitian 



 

 

kualitatif, jadi data yang di hasilkan berupa kata-kata, kalimat, 

gambar atau simbol. 

 

Sedangkan tahap – tahap penelitian menurut Bogdan (1972) 

menyajikan tiga tahapan yaitu tahap pralapangan, tahap kegiatan 

lapangan, dan tahap analisis intensif. 

A. Tahap Pralapangan  

1. Menyusun Rancangan Penelitian 

Rancangan suatu penelitian kualitatif paling tidak berisi : 

a. Latar belakang masalah dan alasan pelaksanaan penelitian. 

b. Kajian kepustakaan yang menghasilkan kesesuaian 

paradigma dengan fokus, rumusan masalah, hipotesis 

kerja, kesesuaian paradigma dengan teori subtantif yang 

mengarahkan inkuiri. 

c. Pemilihan lapangan atau setting penelitian. 

d. Penentuan jadwal penelitian. 

e. Pemilihan alat penelitian. 

f. Rancangan pengumpulan data. 

g. Rancangan analisis data. 

h. Rancangan perlengkapan (yang diperlukan dalam 

penelitian). 

i. Rancangan pengecekan kebenaran data. 



 

 

2. Memilih Lapangan Locus Penelitian. 

Pemilihan lapangan penelitian sebagai fokus penelitian di 

rumuskan dalam bentuk hipoteses walaupun masih bersifat 

belum pasti. Hipotesis baru akan dirumuskan secara tetap 

ketika muncul data saat peneliti sudah memasuki lapangan 

penelitian. Mempelajari gejala-gejala dan permaslahan yang 

ada kemudian menyesuaikannya dengan kenyataan yang 

berada di lapangan penelitian. Keterbatasan geografis dan 

praktis seperti waktu, biaya, tenaga, perlu pula dijadikan 

pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian. 

3. Mengurus perizinan. 

Pertama-tama yang perlu diketahui oleh peneliti ialah siapa 

saja yang berkuasa dan berwenang memberikan izin bagi 

pelaksanaan penelitian. Selain mengetahui siapa yang 

berwenang, segi lain yang perlu diperhatikan ialah persyaratan 

yang diperhatikan ialah persyaratan yang diperlukan, seperti 

surat tugas, surat izin instansi diatasnya, identitas diri, 

perlengkapan yang akan digunakan, dan sebagainya. 

Syarat-syarat lainnya yang perlu dimiliki oleh peneliti ialah 

syarat pribadi peneliti sendiri, yaitu sikap terbuka, jujur, 

bersahabat, simpatik, dan empatik, objektif dalam menghadapi 



 

 

konflik, tidak pandang bulu, berlaku adil, dan sikap – sikap 

positif lainnya. 

4. Menjajaki dan menilai keadaan lapangan. 

Mencari tahu dahulu fenomena-fenomena yang terjadi 

dilapangan, sebelum peneliti menjajaki lapangan, peneliti 

sudah memiliki gambaran umum tentang lokasi yang akan 

diteliti sehingga peneliti akan lebih mengenal ketika terjun di 

lapangan penelitian. 

5. Memilih dan memanfaatkan informan. 

Pemilihan dan pemanfaatan informan akan sangat berpengaruh 

dalam kegiatan penelitian. Sebaiknya sebelum memilih 

informan, peneliti sudah tau atau bila perlu menguji informan 

untuk mendapatkan informasi informan tersebut telah benar-

benar memenuhi persyaratan. 

6. Menyiapkan perlengkapan penelitian. 

Perlengkapan adalah modal utama peneliti sebagai persiapan 

pelaksanaan penelitian, kelengkapan alat dan bahan akan 

memudahkan arah dan pencapaian tujuan penelitian.  

7. Persoalan etika penelitian. 

Sewaktu tiba dan berhadapan dengan orang-orang 

dilapangan, beritahukan secara jujur dan terbuka maksud dan 

tujuan kedatangan peneliti, Memandang dan menghargai 



 

 

orang-orang yang akan diteliti bukan sebagai “subyek”, 

melainkan sebagai orang yang sama derajatnya dengan 

peneliti, Menghormati dan mematuhi semua peraturan, norma, 

nilai masyarakat, kepercayaan, adat-istiadat, kebiasaan, 

kebudayaan yang hidup didalam masyarakat tempat penelitian 

dilakukan,Mampu memegang kerahasiaan segala sesuatu yang 

berkenaan dengan informasi yang diberikan subyek, dan 

Menulis segala kejadian, peristiwa, cerita dan lain-lain secara 

jujur, benar, dan jangan ditambah, nyatakanlah sesuai dengan 

keadaan aslinya. 

B. Tahap pekerjaan lapangan. 

1. Memahami latar penelitian dan persiapan diri. 

a. Pembatasan latar dan peneliti. 

b. Penampilan. 

c. Pengenalan. 

d. Pengenalan hubungan peneliti di lapangan. 

e. Jumlah waktu studi 

2. Memasuki lapangan. 

a. Keakraban hubungan. 

b. Mempelajari bahasa. 

c. Peranan peneliti. 

3. Berperan serta sambil mengumpulkan data. 



 

 

a. Pengarahan batas studi. 

b. Mencatat data petunjuk tentang cara mengingat data. 

c.  Kejenuhan, keletihan, dan istirahat. 

d. Meneliti suatu latar yang didalamnya terdapat 

pertentangan. 

e. Analisis di lapangan. 

C. Tahap analisis data. 

1. Konsep dasar analisis data. 

Konsep dasar analisis data digunakan untuk 

mengkoordinasikan data, juga untuk mengkategorikan data- 

data, mengatur, mengurutkan data, dan mengelompokkan data.  

2. Menemukan tema dan merumuskan hipotesis  

Menentukan tema dan merumuskan hipotesis yang 

mencangkup kerangka berfikir yang objektif. Menelaah 

kembali data secara mendalam. 

3. Menganalisis berdasarkan hipotesis 

Setelah merumuskan hipotesis, selanjutnya menganlisis data 

dengan cara mencari dan menemukan apakah hipotesis tersebut 

di dukung dan ditunjang oleh data atau tidak. 
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BAB IV 

 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Profil MI Masyariqul Anwar IV Sukabumi Bandar Lampung 

1. Sejarah Berdirinya MI Masyariqul Anwar IV Sukabumi Bandar 

Lampung 

MI Masyariqul Anwar IV Bandar Lampung berdiri tanggal 27 

September 1957 di atas tanah wakaf seluas 3726 M2 atas dasar inisiatif 

dan motivasi masyarakat setempat. 

MI Masyariqul Anwar IV Sukabumi Bandar Lampung sebagai 

Lembaga formal berdiri sesuai dengan notaris nomor 26/KPT/PB. 

MA/A.III. 1970 serta izin bangunan nomor 36/KD/1985. Setelah 

mengikuti jenjang akreditasi, MI Madrasah Masyariqul Anwar IV 

Sukabumi Bandar Lampung statusnya sudah diakui sejak tahun 1992 

sampai dengan sekarang. 

Dasar pelaksanaan MI Masyariqul Anwar IV Sukabumi Bandar 

Lampung berorientasi kepada pendidikan umum yang berciri khas agama 

islam yang diarahkan untuk membentuk manusia pembangunan yang 

beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, memiliki pengetahuan dan 

keterampilan dan dapat mengembangkan kreatifitas dan tanggung jawab , 

memiliki budi pekerti yang luhur. 



 

 

Sejak berdirinya hingga sekarang MI Masyaraqul Anwar IV 

Sukabumi Bandar Lampung telah mengalami 7 pergantian kepala sekolah 

sebagai berikut: 

Tabel 6 

Pergantian Kepala sekolah di MI Masayriqul Anwar IV 

Sukabumi Bandar Lampung. 

No Tahun Yang Menjabat 

1 Tahun 1957 s/d 1962 H. Thobari 

2 Tahun 1962 s/d 1972 Amin R 

3 Tahun 1972 s/d 1996 H. Rasmani 

4 Tahun 1996 s/d 2008 H. Fahrudin, S.Pd.i 

6 Tahun 2008 s/d 2015 Desi Deria Herawati, M.Pd 

7 Tahun 2015 s/d 2016 Rafiuddin 

7 Tahun 2016 s/d sekarang Muslimin Fauzi,S.Pd.i 

Sumber : Dokumentasi MI Masyariqul Anwar IV Sukabumi 

Bandar Lampung,2017 

 

2. Visi dan Misi MI Masyariqul Anwar IV Sukabumi Bandar Lampung. 

Visi Madrasah Ibtidaiyah Masyariqul Anwar IV Sukabumi Bandar 

Lampung adalah mewujudkan madrasah yang memiliki suatu pendidikan 

dengan tujuan pendidikan nasional, berkualitas, bersifat dan bersifat 

islami. 

 

 



 

 

Misinya adalah : 

a. Memiliki mutu pendidikan yang mampu bersaing, bersifat 

transparan, akuntability dan profesional. 

b. Menciptakan anak didik yang cerdas, memiliki keterampilan, 

ketakwaan dan berakhlak mulia. 

 

Dalam mencapai Misi diatas stategi yang di terapkan adalah : 

1. Membina tenaga guru menuju profesionalisme 

2. Menciptakan manajemen yang demokrasi dan transparan 

3. Mengupayakan terwujudnya efektivitas pembelajaran. 

4. Membina dan mengembangkan bakat dan minat yang dimiliki 

siswa. 

5. Menjalankan hubungan dengan masyarakat. 

 

3. Struktur Organisasi MI Masyariqul Anwar IV Sukabumi Bandar 

Lampung. 

Struktur merupakan hal yang sangat penting untuk sebuah organisasi, 

hal ini dikarenakan srtuktur merupakan landasan atau dasar kerja, aturan 

dan gambaran nyata akan pembagian tugas pekerjaan sehingga 

terciptanya kerja sama yang teratur dan sistematis. Dengan adanya 

organisasi, akan mempermudah dalam mengatur jalannya suatu lembaga, 

sehingga program yang telah disusun dapat terealisasi dengan baik, rapi 

dan tepat agar lembaga tersebut dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Keadaan guru di MI Mayariqul Anwar IV Sukabumi Bandar 

Lampung.  

Pada tahun pelajaran 2016/2017, jumlah tenaga pengajar MI 

Masyariqul Anwar IV Sukabumi Bandar Lampung sebanyak 23 orang. 

Tenaga pendidik dan kependidikan sebagai berikut : 

a. Guru tetap (PNS)     : 14 Orang 

b. Guru tidak tetap (Honor)   : 4 Orang 

c. Tenaga pengajar bidang kesenian : 1 Orang  

d. Staf tata usaha    : 2 Orang 

e. Staf perpustakaan    : 1 Orang 

f. Staf kebersihan    : 1 Orang 

Jumlah keseluruah    : 23 Orang 

STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH 

KEPALA SEKOLAH 
Muslimin Fauzi S,Pd. i 

DEWAN KOMITE 
Lukman S,Ag 

TATA USAHA 
Saifullah  UNIT PERPUSTAKAAN 

Non Mulia 

Guru  Guru  Guru Guru Guru Guru 

S I S W A 

MASYARAKAT 

PENJAGA 



 

 

5. Jumlah Peserta didik di MI Masyariqul Anwar IV Sukabumi Bandar 

Lampung.  

Peserta di MI Masyariqul Anwar IV Sukabumi Bandar Lampung 

untuk tahun pelajaran 2017/2018 berjumlah 176 peserta didik. Terdiri dari 

91 peserta didik laki-laki dan 85 peserta didik perempuan. Yang terbagi 

menjadi 7 lokal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah 

ini:
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Tabel 7 

Keadaan peserta didik MI Masyariqul Anwar IV Sukabumi Bandar 

Lampung Tahun pelajan 2017/2018 

No Kelas Jenis kelamin Jumlah 

keseluruhan Laki – laki Perempuan 

1 I 16 11 27 

2 II 11 13 24 

3 III 13 10 23 

4 IV 14 12 26 

5 V 29 24 53 

6 VI 8 15 23 

Jumlah 176 

 Sumber : Dokumentasi MI Masyariqul Anwar IV Sukabumi Bandar Lampung 

tahun ajaran 2016/2017. 

 

6. Sarana dan prasarana MI Masyariqul Anwar IV Sukabumi Bandar 

Lampung. 

MI Masyariqul Anwar memiliki sarana dan prasarana yang 

dipergunakan dalam proses belajar mengajar sebagaimana tabel dibawah 

ini : 
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Tabel 8 

Keadaan sarana dan prasarana MI Masyariqul Anwar IV Sukabumi 

Bandar Lampung tahun Pelajaran 2017/2018 

No Nama  Jumlah 

1 Ruang Kepala Sekolah  1 ruang 

2 Ruang kelas  7 ruang 

3 Ruang Guru 1 ruang 

4 Mushola 1 ruang 

5 Perpustakaan 1 ruang 

6 Kamar mandi / wc 2 ruang 

7 Meja Murid 180 buah 

8 Kursi murid 180 buah 

9 Papan tulis 7 buah 

10 Penghapus papan tulis 7 buah 

11 Mistar panjang 7 buah 

12 Sapu ijuk 7 buah 

13 Sapu lidi 6 buah 

14 Lap pel 5 buah 

15 Ember besar 3 buah 

16 Serok sampah 6 buah 

17  Keranjang sampah 7 buah 

18 Kotak P3K 1 buah 

19 Pengeras suara 1 Perangkat 

20 Lemari buku 3 buah 

21 Lemari piala 1 buah 

22 Jam dinding 7 buah 
Sumber : Observasi MI Masyariqul Anwar IV Sukabumi Bandar Lampung 

Tahun Pelajaran 2017/2018. 

 

Namun perlu penulis jelaskan bahwa di MI Masyariqul Anwar IV 

Sukabumi Bandar Lampung memiliki sarana dan prasarana yang cukup 

memadai seperti yang telah di jelaskan diatas, tetapi di MI Masyariqul Anwar 

sendiri kurang memiliki sarana pembelajaran dan alat peraga sebagai alat 

bantu proses pembelajaran. 

 



 

 

B. Profil Guru Qur’an Hadist MI Masyariqul Anwar IV Sukabumi Bandar 

Lampung. 

 MI Masyariqul Anwar IV Sukabumi Bandar Lampung dalam rangka 

meningkatkan pelayanan pendidikan dan peningkatan kompetensi lulusan 

peserta didik, terus menerus berbenah diri dengan cara meningkatkan kualitas 

sumber daya pengelola. Hal ini sebagaimana diungkapkan Bapak Muslimin 

Fauzi, S.Pd selaku Kepala sekolah MI Masyariqul Anwar IV Sukabumi 

Bandar Lampung bahwa “kegiatan guru MI Masyariqul Anwar IV Sukabumi 

Bandar Lampung dilatarbelakangi oleh pengalaman dan jenjang pendidikan 

yang ditempuh dari kelulusan pendidikan, hal ini didasarkan untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan seiring makin banyaknya 

persoalan yang dihadapi peserta didik, dalam kaitan ini guru harus benar-

benar mempersiapkan mental dan fisik, diharapkan guru mampu membimbing 

peserta didik sampai lulus ujian”. 

 Guru mata pelajaran Al-Qur‟an Hadist kelas V di MI Masyariqul 

Anwar IV Sukabumi Bandar Lampung di pegang oleh Bapak Rafiudin. Secara 

akademik Bapak Rafiudin lulusan Sekolah Menengah Atas telah mengajar di 

Madrasah Ibtidaiyah Masyariqul Anwar IV Sukabumi Bandar Lampung sejak 

1962. 

  

 



 

 

Adapun kegiatan yang sering dilakukan oleh guru mata pelajaran Qur‟an 

Hadist dalam proses pembelajaran dapat di gambarkan sebagai berikut : 

1. Guru antusias mengenai pelajaran yang diberikan. 

2. Pekerjaan atau tugas sesuai dengan kematangan dan kesanggupan 

anak. 

3. Menunjukkan hasil belajar pada peserta didik (evaluasi). 

Dengan usaha dan kompetensi yang dilaksanakan dan dimiliki oleh guru 

Qur‟an Hadist, maka dalam kegiatan pembelajaran diharapkan adanya input 

atau respon yang relevan dari peserta didik. 

Menurut penjelasan Bapak Rafiudin, “saya berusaha untuk membuat 

RPP dan silabus sebab itu tuntutan dan seorang pengajar yang berusaha untuk 

professional, hanya saja dalam pelaksanaannya memang terkadang tidak 

sesuai dengan RPP”. 

Perencanaan merupakan suatu yang mutlak yang harus dipersiapkan 

oleh seorang guru sebelum melaksanakan proses pembelajaran dengan 

perencanaan tersebut diharapkan proses pembelajaran dapat berjalan sesuai 

dengan yang diharapkan dan dapat mencapai tujuan pembelajaran. 

Bapak Rafiudin, yang memegang mata pelajaran Qur‟an Hadist dalam 

mendemonstrasikan penguasaan bahan ajar cukup terampil. Selain 

mendemonstrasikan pelajaran sesekali beliau juga memberi kesempatan 

kepada peserta didik untuk bertanya jika belum dimengerti peserta didik. 



 

 

Dalam penguasaan materi beliau memang menguasai, akan tetapi 

penggunaan metode yang kurang bervariasi dan tidak adanya penggunaan 

media pembelajaran membuat peserta didik merasa bosan dan kurang menarik 

perhatian peserta didik, jadi peserta didik kurang memahami apa yang 

disampaikan oleh guru Qur‟an Hadist. 

Kinerja guru tidak hanya sebatas mengajar sesuai dengan jadwal yang 

telah di tentukan, tetapi juga berorientasi pada tugas yang bersifat membangun 

moral dan kemajuan peserta didik. hal ini dapat diketahui dari proses awal 

ketika kegiatan belajar mengajar akan dimulai. Pada pembelajaran Qur‟an 

Hadist di MI Masyariqul Anwar IV Sukabumi Bandar Lampung pukul 07.30 

WIB bersama-sama melaksanakan sholat dhuha, kemudian memulai kegiatan 

belajar mengajar dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur‟an yang dipandu 

oleh guru Qur‟an Hadist di depan kelas. 

 

C. Deskripsi Data Hasil Upaya Guru Qur’an Hadist Dalam Meningkatkan 

Minat Baca Tulis Al-Qur’an Hadist Di MI Masyariqul Anwar IV 

Sukabumi Bandar Lampung. 

 

Guru sebagai salah satu komponen dalam kegiatan belajar mengajar, 

memiliki posisi yang sangat menentukan keberhasilan karena fungsinya 

adalah merancang, mengelola, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran. 

Di samping itu, kedudukan guru dalam kegiatan pembelajaran juga sangat 

menentukan keluasan materi pembelajaran, guru jugalah yang memilih bahan 

pelajaran yang akan disampaikan pada peserta didik.   



 

 

Keberhasilan pendidikan Qur‟an-Hadist di sekolah juga dipengaruhi oleh 

ketepatan memilih dan menggunakan metode penyampaian, media 

pembelajaran, serta strategi-strategi yang tepat pada   pendidikan Al-Qur‟an-

Hadist tersebut. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara selama penulis mengadakan 

penelitian di MI Masyariqul Anwar IV Sukabumi Bandar Lampung, diperoleh 

suatu data bahwa guru telah melaksanakan atau menciptakan suasana belajar 

untuk dapat meningkatkan perkembangan peserta didik, terutama minat 

peserta didik. Dalam proses penelitian, ada beberapa hal yang dilakukan oleh 

guru di MI Masyariqul Anwar IV Sukabumi Bandar Lampung yaitu dengan 

cara : mengajar dengan ikhlas, menguasai materi pembelajaran,  dan semangat 

dalam mengajar. 

Untuk mengetahui keadaan MI Masyariqul Anwar IV Sukabumi Bandar 

Lampung, penulis menggunakan metode observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Dimana metode-metode ini digunakan untuk memperoleh data 

mengenai Upaya Guru Al-Qur‟an Hadist dalam meningkatkan Minat Baca-

tulis Al-Qur‟an Hadist. 

1. Data Observasi dan wawancara tentang minat baca tulis Al-Qur’an 

Hadist peserta didik di MI Masyariqul Anwar IV Sukabumi Bandar 

Lampung.  

 

Indikator tercapainya minat belajar yang baik dibagi menjadi tiga yaitu, 

partisipasi/perbuatan, perhatian, dan perasaan senang. 

 



 

 

a. Partisipasi aktif atau perbuatan. 

Peserta didik yang memiliki minat belajar yang tinggi akan 

senantiasa aktif dan selalu melibatkan dirinya dengan aktivitas - 

aktivitas yang di instruksikan oleh guru. Peserta didik tidak merasa 

terpaksa dalam melakukan kegiatan pembelajaran. 

“Saya selalu mengupayakan agar peserta didik dapat aktif dalam 

pembelajaran, seperti memerintahkan maju kedepan satu persatu 

hafalan surah al-kafirun, akan tetapi banyak anak yang memang belum 

percaya diri maju kedepan kelas”. 

  

  Hal tersebut merupakan salah satu kendala dalam keberhasilan 

pencapaian minat belajar bahwa rasa malu dan takut peserta didik 

ketika akan maju kedepan kelas, sehingga membuat peserta didik 

cenderung bersikap pasif dalam pembelajaran. 

  Sejalan dengan hal tersebut, hasil observasi menunjukkan 

bahwa secara keseluruhan peserta didik belum dapat mencapai 

indikator partisipasi dan perbuatan dengan minat yang tinggi, dapat 

dibuktikan dengan peserta didik yang berjumlah 15 orang masih 

bersikap pasif ketika proses pembelajaran berlangsung, pemusatan 

belajar hanya satu arah dari guru ke peserta didik, dan kurangnya 

timbal balik dari peserta didik. 

b. Perhatian  

Adanya perhatian lebih pada aktivitas pembelajaran juga 

merupakan indikator keberhasilan minat belajar peserta didik. Apabila 



 

 

peserta didik memperhatikan pembelajaran maka suasana kelas akan 

semakin kondusif, tetapi sebaliknya apabila peserta didik tidak 

memperhatikan pembelajaran di depan kelas maka akan terjadi 

kegaduhan di dalam kelas, karena perhatian peserta didik lebih pada ke 

aktivitas lain bukan tertuju kepada guru seperti : mengganggu teman, 

melamun, bermain bersama teman dan sebagainya. 

“pelaksanaan pembelajaran selalu berjalan kondusif, siswa juga 

selalu memperhatikan pembelajaran”. 
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 sejalan dengan hal tersebut 

juga peneliti melakukan observasi tentang sikap perhatian peserta 

didik secara keseluruhan telah menunjukkan sikap perhatian terhadap 

mata pelajaran Al-Qur‟an Hadist. 

Berdasarkan hasil observasi ditemukan bahwa peserta didik 

sudah menunjukkan salah satu indikator minat belajar peserta didik  

yaitu perhatian. Peserta didik selalu memperhatikan dan mendengarkan 

secara baik penjelasan yang diberikan oleh guru di depan kelas.  

 Sebagaimana yang diungkapkan Bapak Rafiudin, “minat 

peserta didik cukup baik, dapat dilihat peserta didik selalu hadir pada 

pembelajaran Al-Qur‟an Hadist dan selalu memperhatikan apa yang 

dijelaskan guru di depan kelas”.
65

  

 

Jadi, indikator perhatian sudah tecapai dengan baik pada 

peserta didik, ditunjukkan dengan adanya konsentrasi peserta didik 

ketika guru sedang menjelaskan materi Al-Qur‟an Hadist di depan 
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kelas, peserta didik juga fokus pada apa yang disampaikan oleh guru, 

seluruh peserta didik memperhatikan pelajaran, tidak saling 

mengganggu dan bermain-main. 

c. Perasaan senang. 

Selain adanya partisipasi / perbuatan dan perhatian ketika 

pembelajaran, perasaan senang juga merupakan hal terpenting sebagai 

tolak ukur keberhasilan minat belajar peserta didik. peserta didik yang 

merasa senang ketika proses pembelajaran berlangsung akan selalu 

menggali ilmu pengetahuan yang diminatinya. Rasa ketertarikan yang 

besar akan sangat membantu dalam mencapai tujuan pembelajaran. 

“Peserta didik senang ketika pembelajaran berlangsung, 

mereka ceria dan ingin selalu diperhatikan, ada beberapa peserta didik 

yang kurang terlihat ceria dikarenakan mengalami kesulitan belajar 

Al-Qur‟an Hadist, dan perlu mendapat bimbingan khusus”. 

 

Peserta didik belum dapat menunjukkan minat yang tinggi pada 

indikator perasaan senang hal tersebut di dasarkan oleh : masih sangat 

banyaknya peserta didik yang terlihat murung dalam pelajaran, peserta 

didik tidak terlihat ceria dan semangat dengan pembelajaran Al-Qur‟an 

Hadist dan peserta didik juga tidak merasa gembira ketika guru 

memberikan materi pembelajaran di depan kelas atau 

menginstruksikan sebuah tugas.   

Peserta didik sudah menunjukkan salah satu indikator minat 

belajar peserta didik  yaitu perhatian. Peserta didik selalu memperhatikan 



 

 

dan mendengarkan secara baik penjelasan yang diberikan oleh guru di 

depan kelas. Akan tetapi peserta didik belum mampu menunjukkan sikap 

indikator minat yang lainnya, yaitu perasaan senang dan terlibat aktif 

dalam partisipasi atau perbuatan ketika proses pembelajaran berlangsung. 

 Sebagaimana yang diungkapkan Bapak Rafiudin, “minat 

peserta didik cukup baik, dapat dilihat peserta didik selalu hadir pada 

pembelajaran Al-Qur‟an Hadist dan selalu memperhatikan apa yang 

dijelaskan guru di depan kelas”.
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Dari hasil data observasi yang penulis lakukan terhadap proses 

mengajar guru, dapat penulis analisis bahwa didalam kegiatan 

pembelajaran, peserta didik kurang berminat mengikuti pembelajaran. 

Dibuktikan dengan sikap peserta didik yang menunjukkan kurangnya 

partisipasi / perbuatan secara aktif, peserta didik kurang memperhatikan 

pembelajaran yang disampaikan, dan kurangnya rasa senang ketika proses 

pembelajaran Al-Qur‟an-Hadist berlangsung. 
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Tabel 9 

Data Observasi Indikator minat peserta didik di MI Masyariqul 

Anwar IV Sukabumi Bandar Lampung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama 

Indikator Pencapaian  

 

 

 

 

Nilai 

Kesan 

gembira 

peserta 

didik 

dalam 

mengikuti 

pembelajar

an Al-

Qur’an 

Hadist 

Peserta 

didik 

semangat 

dan ceria 

dalam 

mengiktui 

pembelajara

n Al-Qur’an 

Hadist 

Peserta 

didik 

berkonsentr

asi dalam 

mengikuti 

pembelajara

n Al-Qur’an 

Hadist 

Peserta 

didik lebih 

fokus pada 

pembelajara

n daripada 

kegiatan 

yang lain. 

Ikut terlibat 

secara aktif 

dalam proses 

pembelajaran 

Memberikan 

pendapat 

atau sering 

bertanya 

ketika 

proses 

pembela 

jaran 

berlangsung 

B

B 

M

B

  

B

S

H 

B

S

B 

B

B 

M

B  

B

S

H 

B

S

B 

B

B 

M

B  

B

S

H 

B

S

B 

B

B 

M

B  

B

S

H 

B

S

B 

B

B 

M

B  

B

S

H 

B

S

B 

B

B 

M

B  

B

S

H 

B

S

B 

Sk

or 

M

ut

u 

1 Anita 

Amelia 

  3    3     4    4    4   3  21  

2 Andrean

syah 

   4   3    3     4    4    4 22  

3 Dwiyant

o 

1    1     2    2    2   1    9  

4 Eli 

Miseria

ni 

1     2     3   2     3   2   13  

5 Fatimah 

Azahra 

1    1     2    2   1    1    8  

6 Fahmi 

Ramadh

an 

1     2     3   2   1    1    10  

7 Intan 

Saputri  

 2    2     3   2    2   1    13  

8 M. Alfa 

Rizki 

1     2     3   2   1    1    10  

9 M. 

Husen 

Arrahm

an 

1     2     3   2    2   1    11  

10 M. 

Ikhsan 

Firmans

 2   1      3   2   1    1    10  



 

 

yah 

11 M. 

Racka 

Ramada

n 

 2   1      3   2    2   1    11  

12 Mery 

Sania 

1    1     2    2   1    1    8  

13 Putri 

Selfiana 

  3  1      3   2   1    1    13  

14 Rahma 

Riandini 

1    1      3   2   1    1    9  

15 Rifka N  2    2      4  2   1    1    12  

16 Santi 

Puspita 

1     2     3   2   1    1    10  

17 Selfi 

Hestian

a 

1    1      3   2    2   1    10  

18 Dimas 

Prayoga 

 2     3    3   2    2   1    13  

19 Fajar 

Imamsy

afi‟i 

 2   1      3   2     3  1    12  

20 Nur 

Aisyah 

 2   1      3   2     3  1    12  

21 Putri 

Amita 

 2   1      3   2     3  1    12  

22 Rizki 

Putra 

1    1      3   2     3  1    11  

23 Ramona 

Ramadh

ani 

1    1      3   2     3  1    11  

24 Rio 

Zulians

yah 

1    1      3   2   1    1    9  

25 Robi 

Satriya 

1     2     3   2     3   2   13  

26 Septedi 

Nurohm

an3 

 2    2     3   2    2    2   13  

27 Siti Nur 

Azizah 

  3   2     3   2    2     3  15  

28 Serli  2    2     3   2    2     3  14  



 

 

Marsela 

29 Anita 

Amelia 

 2    2     3   2    2     3  14  

Jumlah  1

4 

1

1 

3 1 1

4 

1

2 

3 - - 3 2

5 

2 - 2

7 

- 2 9 1

0 

7 2 2

2 

3 4 1   

 

SBx = 
 

 
 (Skor Maximal – Skor Minimal Siswa) 

 ̅ =  
 

 
 (Skor Maximal – Skor Minimal Siswa) 

Rumus Konversi Nilai Akhir Menjadi Nilai Mutu. 

BB = x <  ̅ - 1.SBx 

MB =   ̅ > x    ̅ - 1.SBx 

BSH =  ̅               ̅ 

BSB = x    ̅         

 

Ket x  = nilai siswa 

     SBx  =  
 

 
 (22 + 8) = 

 

 
 x 30 = 5 

  ̅  = 
 

 
 (22 + 8) = 

 

 
         

 BB  Belum berkembang 

   = x <   ̅ - 1.SBx 

   = x < 15 – 1.5 = x < 10 

         x   = 9  

 MB  Mulai berkembang 

   =  ̅ > x    ̅ - 1.SBx 

   = 15 > x   15 – 1.5 

   = 15 > x   10 

         x   = 10 -14 

 BSH  Berkembang sesuai harapan  

   =  ̅               ̅ 

 = 15 + 1.5 > x > x   15 



 

 

 = 20 > x   15 

         x   = 15 - 19 

 BSB Berkembang sangat baik 

  =  x    ̅         

   = x         

         x   =    20 

Keterangan nilai : 

 BB = Anak belum mencapai indikator yang diharapkan. 

 MB = Anak mulai menunjukkan kemampuan mencapai indikator. 

 BSH = Anak menunjukkan sesuai indikator. 

 BSB =  Anak mampu melaksanakan tanpa bantuan secara cepat dan benar. 

 

 Berdasarkan nilai konversi diatas maka dapat penulis persentasekan untuk 

memudahkan dalam melihat hasil akhir yaitu sebagai berikut : 

Tabel 10 

Persentase data penilaian indikator minat belajar Al-Qur’an Hadist MI 

Masyariqul Anwar IV Sukabumi Bandar Lampung. 

 

NO 

 

INDIKATOR 

KRITERIA PENILAIAN 

BB MB BSH BSB 

1 Kesan gembira peserta didik 

dalam mengikuti pembelajaran 

Al-Qur‟an Hadist 

14 

(48%) 

11 

(37%) 

3 

(10%) 

1 

(3%) 

2 Peserta didik semangat dan 

ceria dalam mengiktui 

pembelajaran Al-Qur‟an 

Hadist 

14 

(48%) 

12 

(41 %) 

3 

(10%) 

0 

3 Peserta didik berkonsentrasi 

dalam mengikuti pembelajaran 

Al-Qur‟an Hadist 

0 3 

(10%) 

25 

(86 %) 

2  

(6%) 

4 Peserta didik lebih fokus pada 

pembelajaran daripada 

kegiatan yang lain. 

0 27 

(93%) 

0 2 

(6%) 

5 Ikut terlibat secara aktif dalam 

proses pembelajaran 
9 10 7 2 

Keterangan nilai : 

 BB =   9 

 MB = 10 – 14 

 BSH = 15 – 19 

 BSB =       

 



 

 

(31%) (34%) (24%) (6%) 

6 Memberikan pendapat atau 

sering bertanya ketika proses 

pembela jaran berlangsung 

22 

(75%) 

3 

(10%) 

4 

(13%) 

1 

(3%) 

 Sumber : Observasi di MI Masyariqul Anwar IV Sukabumi Bandar Lampung 

dari 19 Juli-19 Agustus 2017 

  

 Berdasarkan hasil persentasi diatas secara keseluruhan maka dapat penulis 

simpulkan bahwa anak yang yang belum berkembang 22 (75%), anak mulai 

berkembang 3 (10%), anak berkembang sesuai harapan 4 (13%), dan anak yang 

berkembang sangat baik 1 (3%), setelah peneliti melakukan observasi tentang upaya 

guru Qur‟an Hadist dalam meningkatkan minat baca tulis Al-Qur‟an Hadist di MI 

Masyariqul Anwar IV Sukabumi Bandar Lampung bahwa minat belajar peserta didik 

belum terlihat karena kurangnya upaya-upaya yang dilakukan oleh guru dalam 

meningkatkan minat belajar baca tulis Al-Qur‟an Hadist. 

 

2. Data observasi dan wawancara tentang upaya guru Qur’an Hadist 

dalam meningkatkan minat belajar baca – tulis Al-Qur’an Hadist 

peserta didik di MI Masyariqul Anwar IV Sukabumi Bandar 

Lampung.  

 

a. Upayakan agar tujuan pembelajaran menjadi jelas dan menarik. 

Dari hasil penelitian yang penulis amati pada tanggal 19 Juli 

2017 sampai dengan 19 Agustus 2017 mengenai upaya guru Al-

Qur‟an Hadist dalam meningkatkan minat baca tulis Al-Qur‟an 

Hadist, salah satu indikator upaya guru adalah upayakan agar tujuan 

menjadi jelas dan menarik. Berdasarkan pengamatan penulis guru 

tidak melakukan upaya agar tujuan menjadi jelas dan menarik, dapat 

dilihat bahwa guru tidak menjelaskan topik materi yang akan dibahas 



 

 

di awal pembelajaran, guru tidak menyampaikan tujuan yang 

diharapkan dari pembelajaran. 

b. Guru sendiri harus antusias mengenai pelajaran yang diberikan. 

Berdasarkan pengamatan penulis guru sudah melakukan upaya 

bahwa guru antusias mengenai pelajaran yang diberikan, hal tersebut 

dapat dibuktikan bahwa guru mampu menguasai kelas, guru mampu 

membuat peserta didik gembira dengan metode bercerita, dan guru 

sudah cukup peduli dengan keadaan peserta didik. 

c. Ciptakan suasana yang menyenangkan. 

Dalam penelitian ini guru kurang mampu menciptakan suasana yang 

menyenangkan, terbukti dari beberapa indikasi seperti  guru kurang 

mampu membawa suasana belajar yang menarik diawal 

pembelajaran, guru kurang mampu membangun interaksi dan 

hubungan emosional dengan peserta didik, dan guru juga tidak 

menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi. 

Sejalan dengan hal tersebut, bapak rafiudin mengatakan bahwa 

Metode yang bapak terapkan ketika pembelajaran berlangsung 

Metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Metode tanya jawab 

menurut saya sangat mempermudah peserta didik dalam memahami 

pembelajaran.hal tersebut menunjukkan bahwa guru masih 

menggunakan metode konvensional. Penggunaan metode yang 

konvensional kurang menarik perhatian peserta didik. 



 

 

Berdasarkan hal tersebut diatas pendidik berarti masih menggunakan 

metode yang konvensional dan kurangnya penggunaan media sebagai 

alat bantu pembelajaran. Proses pembelajaran lebih banyak mendikte 

(metode imlak), mencatat dan mendengarkan penjelasan pendidik 

sehingga menimbulkan rasa jenuh pada peserta didik karena  

Berdasarkan wawancara mengenai penggunaan media / alat peraga 

dalam pembelajaran, dikatakan bahwa “Untuk kelas V bapak tidak 

menggunakan alat peraga, karena sudah pandai mengenal huruf-huruf 

hijaiyah, biasanya alat peraga bapak pakai pada kelas rendah, seperti 

penggunaan poster untuk materi pengenalan huruf-huruf 

hijaiyah”.Dari jawaban tersebut diketahui bahwa guru tidak 

menggunakan media pembelajaran untuk kelas V (lima) sebagai alat 

bantu pembelajaran. 

d. Upayakan agar anak – anak turut serta dalam pembelajaran. 

Hal tersebut belum diterapkan dalam proses pembelajaran, dalam 

mengupayakan anak-anak untuk turut serta dalam pembelajaran guru 

kurang memanfaatkan penggunaan alat dan media pembelajaran 

sebagai daya tarik atau alat bantu pemahaman materi bagi siswa, guru 

juga kurang menggunakan pendekatan dan strategi yang sesuai 

dengan materi pembelajaran, guru tidak mengenal tingkat 

kecerdasan, sikap dan bakat peserta didik. 



 

 

Kemudian berkenaan dengan metode dan media yang digunakan 

dalam proses pembelajaran untuk lebih memudahkan pendidik 

menyampaikan materi dalam mencapai tujuan pembelajaran, bapak 

Rafiudin menjelaskan bahwa “saya menggunakan metode ceramah, 

tanya jawab, diskusi dan memberikan hafalan-hafalan, sedangkan 

untuk alat peraga sendiri di kelas 5 saya tidak memakai alat peraga, 

biasanya hanya pada kelas 1 memakai alat peraga pada materi 

pengenalan huruf hijaiyah”.
67

 

e. Memberikan pujian (hadiah) atas kemajuan anak. 

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa guru Al-Qur‟an Hadist di MI 

Masyariqul Anwar IV Sukabumi Bandar Lampung, kurang 

memberikan pujian (hadiah) atas kemajuan anak. Hal tersebut 

dibuktikan selama observasi bahwa penulis tidak menemukan bahwa 

guru memberikan penguatan verbal berupa kata-kata pengakuan atas 

kerja keras peserta didik seperti berkata “bagus” “kamu pintar” dan 

lain sebagainya, guru juga tidak memberikan penguatan non-verbal 

berupa memberikan tepuk tangan (applous) pada kemajuan peserta 

didik. 

f. Pekerjaan atau tugas harus sesuai kematangan dan kesanggupan anak. 

Indikator upaya guru yaitu pekerjaan atau tugas harus sesuai dengan 

kematangan dan kesanggupan anak sudah diterapka dengan optimal 
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oleh guru Al-Qur‟an Hadist. Hal tersebut dapat dilihat bahwa guru 

memberikan tugas yang sangat dipahami dan dimengerti peserta 

didik, tugas juga tidak terlalu sering diberikan, pemberian tugas tidak 

terlalu sulit agar tidak menurunkan minat peserta didik, tugas tidak 

monoton, dan munculnya respon positif dari peserta didik. 

g. Menunjukkan hasil belajar pada peserta didik (evaluasi). 

Berdasarkan hasil observasi, Guru sudah menunjukkan hasil belajar 

pada peserta didik (evaluasi) dibuktikan bahwa guru selalu 

memberikan angka atau nilai pada setiap tugas peserta didik, 

sehingga akan memotivasi siswa untuk lebih giat lagi, dan guru juga 

selalu memberi tahu hasil pekerjaan peserta didik sebagai evaluasi 

agar setiap peserta didik menyadari hasil kemajuan dirinya sendiri. 

h. Menghargai pekerjaan murid. 

Indikator menghargai pekerjaan murid belum seluruhnya diterapkan 

dalam upaya guru meningkatkan minat peserta didik, hal ini dapat 

dilihat dari sikap guru yang kurang memberikan komentar positif 

untuk meningkatkan rasa percaya diri peserta didik, guru kurang 

memberikan masukan pada pekerjaan peserta didik dan guru kurang 

mengakui secara jujur hasil pekerjaan peserta didik.  

 

 



 

 

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh guru Qur‟an Hadist dalam 

meningkatkan minat baca tulis Al-Qur‟an Hadist Di Mi Masyariqul Anwar IV 

Sukabumi Bandar Lampung tersebut diatas belum menunjukkan hasil yang 

optimal, hal ini dapat dilihat dari indikasi yaitu : Kurangnya perasaan senang 

peserta didik ketika proses belajar mengajar berlangsung, Kurangnya aktivitas 

dan keterlibatan siswa secara aktif pada kegiatan pembelajaran, Kurang fokus 

pada saat pembelajaran, Kurang adanya peningkatan perhatian pada proses 

pembelajaran, Kurang menyukai pemberlajaran dari pada menghiraukan 

aktivitas yang lain. 

Kemudian dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi maka yang 

menjadi permasalahan pada upaya guru dalam meningkatkan minat belajar 

baca-tulis Al-Qur‟an hadist di MI Masayariqul Anwar IV Sukabumi Bandar 

Lampung adalah : Guru masih menggunakan metode konvensioanal yaitu 

ceramah, tanya jawab dan diskusi sehingga kurang menarik minat siswa 

ketika proses pembelajaran berlangsung, Guru tidak menggunakan media 

pembelajaran sebagai alat bantu siswa agar lebih memahami materi 

pembelajaran, Guru kurang antusias dalam menyampaikan materi 

pembelajaran, Guru tidak menjelaskan tujuan pembelajaran pada kegiatan 

apersepsi sehingga pembelajaran kurang jelas dan menarik, Guru kurang 

memberi pujian atau hadiah atas kemajuan anak, Guru tidak menunjukkan 

hasil belajar (evaluasi) pada peserta didik. 



 

 

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, diketahui 

bahwa upaya yang dilakukan guru Al-Qur‟an-Hadist dalam meningkatkan 

minat belajar Baca tulis Al-Qur‟an-Hadist Peserta didik di MI Masyariqul 

Anwar IV Sukabumi Bandar Lampung pada proses pembelajaran diketahui 

sudah dilaksanakan oleh guru secara optimal, akan tetapi dari indikator upaya 

guru dalam meningkatkan minat belajar peserta didik tidak semua diterapkan 

pada peserta didik, sehingga tidak dapat menimbulkan minat belajar yang 

tinggi pada peserta didik dan sangat mempengaruhi hasil belajar dalam 

mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. 

D. Pembahasan Hasil Penelitian. 

Pada bagian ini akan dibahas tentang pengolahan data analisis dari 

penelitian yang telah dilakukan. Data yang diperoleh melalui observasi dan 

wawancara merupakan metode pokok dalam pengumpulan data yang objektif. 

Pengolahan data dan analisa data yang dimaksud adalah menyusun data 

primer secara sistematis  yang diperoleh melalui guru, kepala sekolah, dan 

anak didik yang menjadi sampel dalam penelitian. Dimana data – data 

tersebut diolah sedemikian rupa, kemudian data – data tersebut dianalisis oleh 

penulis, setelah itu ditarik kesimpulan dengan prses induktif. 

 Metode yang digunakan peneliti adalah metode deskriftif. Metode ini 

adalah metode pengambil kesimpulan hasil observasi. Kegiatan belajar 

mengajar dan wawancara pada guru. Adapun data yang diolah dan dianalisa 

adalah data hasil wawancara dengan kepala sekolah dan guru, data observasi 



 

 

kegiatan belajar peserta didik di kelas, data observasi upaya guru mengajar, 

data dokumentasi dan observasi yang berkaitan dengan upaya guru Qur‟an 

Hadis dalam meningkatkan minat baca – tulis Al-Qur‟an Hadist di MI 

Masyariqul Anwar IV Sukabumi Bandar Lampung. 

Indikator minat belajar peserta didik di bagi menjadi tiga, yaitu 

patisipasi atau perbuatan, perhatian, dan perasaan senang. Apabila sikap 

perserta didik memenuhi ketiga indikator tersebut maka dapat di jelaskan 

bahwa peserta didik memiliki minat yang tinggi dalam mengikuti 

pembelajaran Al-Qu‟an Hadist. 

Data hasil observasi indikator minat peserta didik di MI Masyariqul 

Anwar IV Sukabumi Bandar Lampung pada tabel 5 menunjukkan bahwa dari 

29 peserta didik yang menjadi sampel penelitian ada 8 orang peserta didik 

yang sudah memenuhi ketiga indikator minat belajar siswa. Keenam peserta 

didik tersebut sudah mampu menunjukkan sikap berpartisipasi / adanya 

inisiatif perbuatan, adanya perhatian (fokus) pada pembelajaran dan merasa 

senang ketika proses pembelajaran Al-Qur‟an  Hadist berlangsung. 

Berdasarkan hasil observasi, dapat di lihat bahwa minat peserta didik 

dalam pembelajaran Al-Qur‟an Hadis di MI Masyariqul Anwar IV Sukabumi 

Bandar Lampung masih kurang berminat, hal ini dapat dilihat dari indikasi 

keseluruhan peserta didik yaitu : Kurangnya perasaan senang peserta didik 

ketika proses belajar mengajar berlangsung, Kurangnya aktivitas dan 

keterlibatan siswa secara aktif pada kegiatan pembelajaran, Kurang fokus 



 

 

pada saat pembelajaran, Kurang adanya peningkatan perhatian pada proses 

pembelajaran, Kurang menyukai pembelajaran dari pada menghiraukan 

aktivitas yang lain. 

Kemudian dalam pembelajaran Al-Qur‟an Hadist peserta didik masih 

belum dapat memenuhi kriteria – kriteria kemampuan membaca  dan menulis 

pada pembelajaran Al-Qur‟an Hadist tingkat madrasah ibtidaiyah yaitu : 

kemampuan membaca huruf bersambung, kemampuan dalam memahami 

tanda baca fatihah, kasroh dan dhomah, kemampuan dalam memahami idzhar, 

idghom, ikhfa dan iqlab, kemampuan menulis mencontoh, menulis 

reproduksi, imlak, dan rekomendasi. 

 hal tersebut dapat dilihat dari observasi uji membaca dan menulis 

surat-surat pendek ketika proses pembelajaran berlangsung, peserta didik 

sebagian sudah dapat menghafal surat-surat pendek dengan baik akan tetapi 

dalam kemampuan membaca dan menulis Al-Qur‟annya belum dapat 

memenuhi kriteria-kriteria diatas. 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat dilihat bahwa guru 

di MI Masyariqul Anwar IV Sukabumi Bandar Lampung telah berupaya 

semaksimal mungkin dalam meningkatkan minat belajar baca tulis Al-Qur‟an 

Hadist. Upaya yang dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu : guru antusias 

mengenai pembelajaran yang diberikan, guru mengupayakan agar anak-anak 

turut serta dalam pembelajaran, dan pekerjaan atau tugas harus sesuai 

kematangan dan kesanggupan anak. 



 

 

Dalam proses pembelajaran harian upaya yang dilakukan guru dalam 

meningkatkan minat belajar peserta didik di MI Masyariqul Anwar IV 

Sukabumi Bandar Lampung yaitu guru antusias mengenai pembelajran yang 

diberikan. Di buktikan dengan guru semangat dalam memulai pembelajaran 

sehingga peserta didik turut bersemangat dalam kegiatan pembelajaran, sikap 

semangat yang ditunjukkan guru dapat memberikan kesan positif pada peserta 

didik, guru juga mampu mengelola kelas dengan baik dengan cara memberi 

arahan dan bimbingan pada setiap kegiatan peserta didik, kemudian guru juga 

mampu membuat peserta didik merasa gembira dengan adanya cerita-cerita 

yang menarik perhatian peserta didik, serta guru juga sudah cukup peduli 

dengan keadaan peserta didik seperti selalu memperhatikan setiap kegiatan 

peserta didik. 

Selain itu guru juga memberikan tugas / pekerjaan sesuai kematangan 

dan kesanggupan peserta didik, hal tersebut dapat dilihat dari proses 

pembelajaran, guru selalu berpatokan pada buku panduan guru dan buku 

siswa yang sudah memiliki indikator pencapaian masing-masing. Dalam 

pemberian tugas, peserta didik benar-benar memahami dengan baik perintah 

yang diberikan, tugas peserta didik pun tidak terlalu banyak sehingga tidak 

menimbulkan keluhan-keluhan dari peserta didik, pemberian tugaspun tidak 

terlalu sulit dan sesuai dengan materi yang di pelajari peserta didik sehingga 

tidak menurunkan minat belajar, dan tugas juga tidak monoton dan 



 

 

meninbulkan kebosanan belajar, serta pemberian tugas juga mendapatkan 

respon yang baik dari peserta didik berupa antusias dan rasa senang. 

Kemudian upaya lain yang di lakukan guru adalah  Menunjukkan hasil 

belajar pada peserta didik (evaluasi) di buktikan bahwa guru selalu 

menunjukkan (terbuka) pada setiap hasil pekerjaan peserta didik, sehingga 

peserta didik juga dapat mengetahui perkembangan kemajuannya, dan dengan 

pemberian angka pada setiap pekerjaan peserta didik dapat mempertahankan 

minat belajar peserta didik.  

Upaya-upaya yang di lakukan oleh guru Al-Qur‟an Hadist di MI 

Masyariqul Anwar IV Sukabumi Bandar Lampung sudah memenuhi tiga 

indikator upaya guru dalam meningkatkan minat belajar peserta didik, 

disamping itu indikator yang lain yaitu : upaya guru agar tujuan pembelajaran 

menjadi jelas dan menarik, menciptakan suasana yang menyenangkan, 

memberikan pujian (hadiah) atas kemajuan anak, mengupayakan peserta didik 

turut serta dalam pembelajaran dan menghargai pekerjaan murid belum di 

terapkan secara maksimal dalam proses pembelajaran oleh guru Qur‟an Hadist 

di MI Masyariqul Anwar IV Sukabumi Bandar Lampung. 

Kurangnya indikator upaya guru yang diterapkan dalam proses 

pembelajaran,   menjadi permasalahan guru di MI Masayariqul Anwar IV 

Sukabumi Bandar Lampung dalam meningkatkan minat baca-tulis Al-Qur‟an 

Hadist diantaranya adalah : guru kurang mampu membuat peserta didik 

gembira, guru kurang peduli dengan keadaan peserta didik, guru tidak 



 

 

menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, guru tidak menggunakan 

alat dan media pembelajaran, guru tidak menggunakan strategi mengajar 

sesuai materi, guru tidak memberikan komentar positif untuk meningkatkan 

rasa percaya diri siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB V 

KESIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang penulis lakukan, maka dapat 

disimpulkan bahwa minat belajar peserta didik di MI Masyariqul Anwar 

masih kurang, dapat dilihat dari indikasi bahwa peserta didik belum 

menunjukkan   Kesan gembira dalam mengikuti pembelajaran Al-Qur‟an 

Hadist, Peserta didik kurang semangat dan ceria, peserta didik kurang ikut 

terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran, dan peserta didik juga kurang 

memberikan pendapat atau sering bertanya ketika proses pembelajaran 

berlangsung. 

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi adalah 

berbagai upaya yang telah dilakukan oleh guru Qur‟an Hadist dalam 

meningkatkan minat baca tulis Al-Qur‟an Hadist di MI Masyariqul Anwar IV 

Sukabumi Bandar Lampung belum menunjukkan hasil yang optimal. Hal ini  

dibuktikan bahwa Guru masih menggunakan metode konvensional yaitu 

ceramah, tanya jawab dan diskusi sehingga kurang menarik minat siswa 

ketika proses pembelajaran berlangsung, Guru tidak menggunakan media 

pembelajaran sebagai alat bantu siswa agar lebih memahami materi 

pembelajaran, Guru kurang antusias dalam menyampaikan materi 

pembelajaran, Guru tidak menjelaskan tujuan pembelajaran pada kegiatan 



 

 

apersepsi sehingga pembelajaran kurang jelas dan menarik, Guru kurang 

memberi pujian atau hadiah atas kemajuan anak. 

B. Saran  

Dengan mengetahui upaya guru dalam meningkatkan minat peserta didik 

sudah dilakukan dengan baik meskipun belum optimal, maka penulis 

memberikan saran – saran sebagai berikut : 

1. Ada baiknya guru Qur‟an Hadist di MI Masyariqul Anwar IV 

Sukabumi Bandar Lampung, agar dapat menciptakan suasana kelas 

yang menyenangkan dan bervariasi, menggunakan metode dan media 

pembelajaran yang menarik untuk menunjang minat belajar peserta 

didik. 

2. Bagi sekolah, penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan 

untuk memecahkan persoalan siswa dalam mengajar, sebagai upaya 

dalam meningkatkan minat belajar. 

C. Penutup 

Alhamdulilah puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat 

dan Hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sebagai 

manusia biasa tentunya dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, 

baik dari segi bahasa, penyusunan kalimat, atau yang lainnya. Namun 

demikian telah berupaya sebaik-baiknya demi menghasilkan hasil yang baik, 

tetapi kemampuan penulis sangatlah terbatas. Oleh karena itu untuk 



 

 

kesempurnaan skripsi ini mengharapkan kritik dan saran yang bersifat 

membangun dari semua pihak. 

Atas kesalahan dan kekurangannya, Penulis mohon maaf dan mohon 

ampun Kehadirat Allah SWT semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita 

semua, Amin Ya Robbal „Alamin.  
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