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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Konsep Teoritis 

Penelitian ini membahas tentang upaya guru Pendidikan Agama Islam 

mengatasi kesulitan siswa-siswi membaca Al-Quran di SMPN 14 Pekanbaru. 

Agar penelitian ini terarah, maka diperlukan dasar-dasar kerangka teoritis 

yang berhubungan dengan kajian tersebut. Untuk itu dikemukakan beberapa 

konsep tentang kajian judul ini sebagai berikut: 

a. Upaya Guru  

Upaya merupakan usaha membimbing, mengarahkan tenaga, 

pikiran atau badan untuk mencapai tujuan (pekerjaan, perbuatan, prakarsa 

dan daya upaya) untuk mencapai satu tujuan.
14

 Adapun upaya yang 

dimaksud adalah usaha, peran dan tugas guru dalam mengajar dengan 

kemampuannya untuk mencapai proses belajar mengajar hingga timbul 

nya interaksi antara guru dan murid. 

“Belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan 

unsur yang  sangat fundamental dalam penyelenggeraan 

setiap jenis dan jenjang pendidikan. Ini berarti bahwa 

berhasil atau gagalnya pencapaian tujuan pendidikan itu amat 

bergantung pada proses belajar yang didalam siswa, baik 

ketika ia berada disekolah maupun dilingkungan rumah atau 

keluarganya sendiri.”
15

 

 

Selain membicarakan upaya guru, guru memiliki tugas dan peran 

yang sangat penting karena upaya, tugas dan peran adalah hal yang tidak 

dapat dipisahkan. Untuk membuktikan peran, seseorang harus 

melakukan tugas-tugas yang diembannya. Begitu pun seorang guru, 

                                                             
14

 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Loc.cit 
15

 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), h. 87 
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untuk menunjukkan eksistensinya sebagai pendidik, maka dia harus 

melaksanakan tugas-tugasnya sebagai guru. Salah satu peran guru yaitu 

terlaksana nya paedagogi terhadap siswa-siswi dan menentukan strategi 

dan metode yang cocok ketika dalam mengajar.  

1. Upaya Guru Mengatasi Kesulitan Dalam Membaca Al-Quran 

a. Membangkitkan minat pada siswa-siswi dalam membaca Al-Quran 

disetiap pembelajaran dan berusaha mengetahui tujuan belajar 

secara jelas. Tanpa adanya minat dan tujuan dalam belajar maka 

hasilnya tidak akan dapat dicapai secara maksimal. Seorang siswa 

dapat membangkitkan minat belajarnya misalnya dengan 

menghubungkan pelajaran dengan hal-hal yang menarik dalam 

kesehariannya, sehingga menjadi menarik untuk dipelajari 

pelajaran tersebut.
16

 

b. Memupuk bakat yang dimilikinya, bila anak mempunyai bakat dan 

dia aktif mengikutinya, maka anak akan lebih mudah dalam 

memecahkan masalah khususnya masalah pelajaran. Contohnya 

siswa-siswi yang memiliki bacaan yang tepat dan suara yang bagus 

sehingga bisa mengikuti perlombaan membaca Al-Quran yaitu 

MTQ. 

c. Mendorong dan memotivasi diri untuk belajar membaca Al-Quran. 

“Motivasi adalah penting bagi proses belajar, karena motivasi 

menggerakkan organisme, mengarahkan tindakan, serta memilih 

                                                             
16

 Dewa Ketut Sukardi, Bimbingan dan Penyuluhan Belajar di Sekolah, (Surabaya: Usaha 

Nasional, 1983), h. 54 
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tujuan belajar yang dirasa paling berguna bagi kehidupan 

individu”.
17

 Karena belajar tanpa adanya motivasi sulit untuk 

mencapai keberhasilan yang semaksimal mungkin. 

d. Dapat mengatur waktu belajar, istirahat dan kegiatan lainnya 

karena dengan mengatur waktu seseorang dapat membiasakan 

disiplin diri dalam segala hal.  

e. Berusaha memperhatikan dan memusatkan pikiran pada saat proes 

pembelajaran membaca Al-Quran. 

f. Pemilihan dan pengembangan metode yang selalu harus dipikirkaN 

secara seksama agar lebih mempermudah siswa-siswi dalam 

menerima pelajaran. Beberapa metode pembelajaran Al-Quran 

yang dapat menjadi alternative bagi guru agama islam terlebih lagi 

guru agama islam mencari atau menciptakan metode sendiri. 

g. Harus sering menghadapkan siswa-siswi kepada bacaan atau 

tulisan yang berkaitan dengan Al-Quran atau bahasa arab. Sebab, 

untuk mengenal karakteristik bahasa asing diperlukan pembiasaan 

agar tidak merasa aneh lagi jika dihadapan dengan aksara asing, 

dalam hal ini aksara bahasa arab.
18

 

 “Menurut M. Uzer Usman, peran guru agama dalam 

kegiatan belajar mengajar adalah serangkaian tingkah laku 

yang saling berkaitan yang dilakukan dalam situasi tertentu 

serta berhubungan dengan kemajuan perubahan tingkah laku 

dan perkembangan peserta didik yang menjadi tujuannya”. 
19

 

 

                                                             
17

 Wasty Soemanto, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), h. 115 
18

 Djaluddin, Loc. cit  
19

 M. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: PT. Remaja  Rosdakarya, 

1994),   h. 3 
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Keutamaan seorang pendidik disebabkan oleh tugas mulia yang 

diembannya. Tugas yang diemban seorang guru hampir sama dengan tugas 

seorang Rasul. 

1. Tugas Secara umum: 

Sebagai “warasat al-anbiya”, yang pada hakikatnya 

menemban misi yang mengajak manusia untuk tunduk dan patuh pada 

hukum-hukum Allah, guna memperoleh keselamatan dunia dan 

akhirat. Kemudian misi ini dikembangkan kepada pembentukan 

kepribadian yang berjiwa tauhid, kreatif, beramal saleh dan bermoral 

tinggi. 

Selain itu, tugas guru yang utama adalah menyempurnakan, 

membersihkan dan menyucikan hati manusia untuk ber-taqarrub 

kepada Allah. Sejalan dengan Abd Al-Rahman Al-Nahlawi 

menyebutkan tugas guru sebagai berikut: 

a) Fungsi sebagai pembersih, pemelihara dan pengembang fitrah 

manusia. 

b) Fungsi pengajaran yakni menginternalisasikan, 

mentransformasikan   pengetahuan, dan nilai-nilai agama kepada 

manusia. 

2. Tugas secara khusus, adalah: 

a) Sebagai pengajar (intruksional) yang bertugas merencanakan 

program pengajaran, melaksanakan program yang telah disusun 

dan penilaian setelah program itu dilaksanakan. 

b) Sebagai pendidik (educator) yang mengarahkan peserta didik pada 
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tingkat kedewasaan yang berkepribadian insan kamil, seiring 

dengan tujuan Allah menciptakan manusia. 

c) Sebagai pemimpin (managerial) yang memimpin dan 

mengendalikan diri sendiri, peserta didik dan masyarakat yang 

terkait. 
20

 

Allah SWT berfirman dalam surat Ali imran ayat 164 yang 

berbunyi: 

                      

                        

       

Artinya ”Sungguh Allah Telah memberi karunia kepada orang-orang 

yang beriman ketika Allah mengutus diantara mereka seorang 

Rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada 

mereka ayat-ayat Allah, membersihkan (jiwa) mereka, dan 

mengajarkan kepada mereka Al Kitab dan Al hikmah. dan 

Sesungguhnya sebelum (kedatangan Nabi) itu, mereka adalah 

benar-benar dalam kesesatan yang nyata.” 
 

Adapun tugas guru Pendidikan Agama Islam untuk mengupayakan 

mengatasi kesulitan siswa-siswi membaca Al-Quran adalah menjalankan 

program dengan rutin dan menanamkan ide keagamaan kedalam jiwa 

siswa-siswi tersebut. Terlebih lagi guru Pendidikan Agama Islam 

menyampaikan secara jelas pesan-pesan Al-Quran yang meliputi akidah, 

akhlak, ibadah dan meneruskan perjuangannya menyampaikan kebenaran 

baik yang tersurat maupun tersirat didalam Al-Quran. 

                                                             
20

Ramayulis, Ilmu Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Radar Jaya Offset, 2010), h. 56 



 15 

1. Inti dan Kompetensi Dasar Pembelajaran Membaca Al-Quran 

Inti dan kompetensi dasar pembelajaran membaca Al-Quran 

yang dimaksud pada pembahasan ini adalah kemampuan minimal 

yang harus dikuasai atau dimiliki siswa-siswi dalam mata pelajaran 

agama Islam khususnya materi yang berbasis Al-Quran. 

Tabel II.1 

Standar Kompetensi Materi Pembelajaran Agama 

Islam Berbasis Al-Quran Kelas VII Sampai VIII 

 

No. Kelas Semester 
Materi 

Pembelajaran 
Standar Kompetensi 

 

 

 

1 

 

 

 

VII 

 

1 

Hukum bacaan 

“Al” Syamsiyah 

dan“Al” 

Qamariyah 

Menerapkan hukum 

bacaan “Al” 

Syamsiyah dan “Al” 

Qamariyah 

 

2 

Hukum bacaan 

nun mati / tanwin 

dan mim mati 

Menerapkan hukum 

bacaan nun mati/ 

tanwin dan mim mati 

 

 

2 

 

 

VIII 

1 Hukkum bacaan 

qalqalah dan ra 

Menerapkan Hukum 

bacaan qalqalah dan 

ra 

2 Hukum bacaan 

mad dan waqaf 

Menerapkan Hukum 

bacaan mad dan 

waqaf 
21

 

 

2. Strategi Pembelajaran 

Kata strategi berasal dari kata startegos (Yunani) yang 

berarti jenderal atau perwiranegara. Jenderal inilah yang 

bertanggung jawab merencanakan suatu strategi dari mengarahkan 

pasukan untuk mencapai kemenangan. Dalam perkembangannya, 

konsep strategi telah banyak digunakan dalam berbagai situasi, 

termasuk untuk situasi pendidikan. Implementasi konsep strategi 

                                                             
21

Dapertemen Pendidikan Nasional, Model Silabus dan Rencana Pelaksana 

Pembelajaran Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: T. Pn., 2006) , h. 3-53 
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dalam situasi dan kondisi belajar-mengajar, sekurang-kurangnya 

melahirkan pengertian berikut: 

a) Strategi merupakan suatu keputusan bertindak dari guru dengan 

menggunakan kecakapan dan sumber daya pendidikan yang 

tersedia untuk mencapai tujuan melalui hubungan yang efektif 

antara lingkungan dan kondisi yang paling menguntungkan. 

b) Strategi merupakan garis-garis besar haluan bertindak dalam 

mengelola proses belajar-mengajar untuk mencapai tujuan 

pengajaran secara efektif dan efisien. 

c) Strategi dalam proses belajar-mengajar merupakan suatu 

rencana yang disiapkan secara seksama untuk mencapai tujuan 

belajar. 

d) Strategi sebaga pola-pola umum kegiatan guru dalam 

perwujudan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah 

digariskan. 

e) Strategi belajar mengajar berarti pola umum perbuatan guru ke 

siswa-siswi didalam perwujudan kegiatan belajar dan 

mengajar.
22

 

Kaitannya dengan pembelajaran Al-Quran, guru agama Islam 

dapat memilih metode pengajaran Al-Quran yang tepat dan sesuai agar 

mudah diterima oleh peserta didik. Ada banyak metode yang lazim 

digunakan untuk mengajarkan Al-Quran yang dapat menjadi alternatif 

bagi guru agama, diantaranya yaitu: 

                                                             
22

Annisatul Mufarokah, Strategi Belajar Mengajar, ( Yogyakarta: Teras, 2009), cet. Ke-1, 

h.36-38 
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1) Metode Qira’ati 

Metode qira’ati adalah cara mengajar membaca Al-Quran 

dengan menggunakan buku qira’ati dan menawarkan pengajaran 

yang sistematis dan mendetail serta pemahaman ilmu tajwid dan 

cara baca tartil. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut: 

a) Praktis. 

b) Sederhana (realis,tidak teoris). 

c) Sedikit demi sedikit. 

d) Merangsang murid untuk saling berpacu. 

e) Tidak menuntun bacaan. 

f) Teliti terhadap bacaan salah atau keliru. 

g) Driil (bisa karena dibiasakan).
23

 

2) Metode Iqra’ 

Metode iqra’ merupakan temuan K.H. As’ad Human dari 

Yogyakarta. Metode ini terdiri dari 6 jilid dengan waktu belajar 

selama 6 bulan. Ciri-cirinya sebagai berikut: 

a) Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA). 

b) Privat, guru menyimak bacaan siswa. 

c) Asistensi, guru bisa meminta bantuan untuk mengajar kepada 

guru yang lain.
24

 

                                                             
23

 Tombak Alam, Metode Membaca Menulis Al-Qur’an 5 kali Pandai, (Jakarta: PT. 

Reneka Cipta, 1995), h. 112 
24

 As’ad Humam, Buku Iqra’ Cara Cepat Membaca Al-Quran, (Yogyakarta: Balai 

Litbang LPTQ Nasional Team Tadarrus “AMM”, 1990) 
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Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar dan terencana 

dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, 

menghayati hingga mengimani ajaran agama islam, dibarengi dengan 

tuntunan untuk menghormati penganut agama lain dalam hubungannya 

dengan kerukunan antar umat beragama hingga terwujud kesatuan dan 

persatuan bangsa.
25

 

b. Kesulitan Belajar 

Kesulitan belajar adalah suatu kejadian atau peristiwa yang 

menunjukkan bahwa dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah 

ditetapkan, ada sejumlah siswa yang mengalamai kesulitan dalam 

menguasai secara tuntas bahan materi pelajaran yang diberikan. 
26

 

Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono menyebutkan bahwa 

kesulitan belajar yang dirasakan oleh anak didik bermacam-macam. 

Karena itu dalam rangka memberikan bimbingan yang tepat kepada setiap 

anak didik, maka para pendidik perlu memahami masalah-masalah yang 

berhubungan dengan kesulitan belajar. 

Macam-macam kesulitan belajar digolongkan menjadi 4 macam, 

diantaranya: 

1. Dilihat dari jenis kesulitannya, yaitu: ada jenis kesulitan yang 

berat dan ada jenis kesulitan yang ringan 

2. Dilihat dari bidang studi yang di pelajari yaitu: ada sebagian 

dari bidang studi dan ada yang keseluruhan dari bidang studi 

3. Dilihat dari kesulitannya, yaitu: ada yang sifatnya permanen 

dan menetap, dan ada juga sifatnya yang sementara 

                                                             
25

 Addul Mijid, Pengajaran Remedial, (Jakarta: PT. Nimas Multimedia, 2003), h. 43 
26

 Mukhtar dan Rusmini, Op. cit,  h. 43 
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4. Dilihat dari segi faktor penyebabnya, yaitu: ada yang 

berfaktor intelegensi dan ada juga karena faktor non 

intelegensi. 
27

 

 

Dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, kita dihadapkan dengan 

sejumlah karakteristik siswa yang beraneka ragam. Ada siswa yang dapat 

menempuh kegiatan belajarnya secara lancar dan berhasil tanpa mengatasi 

kesulitan, namun disisi lain tidak sedikit pula siswa yang justru dalam 

belajarnya mengalami berbagai kesulitan. Kesulitan belajar siswa 

ditunjukkan oleh adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai 

hasil belajar dan dapat bersifat psikologis, sosiologis maupun fisiologis, 

sehingga pada akhirnya dapat menyebabkan prestasi belajar yang 

dicapainya berada dibawah semestinya.  

Dalam memahami bacaan Al-Quran dibutuhkan pengajaran dan 

metode pembelajaran sebagai alat untuk memudahkan membaca Al-

Quran. Pada dasarnya inti dari pengajaran membaca Al-Quran adalah 

suatu usaha memberikan ilmu pengetahuan tentang membaca Al-Quran 

dengan baik dan benar sesuai kaidah ilmu tajwid dan nantinya 

diharapkan dapat memahami dan mengamalkannya. 

Bagi masyarakat Indonesia yang umumnya tidak atau kurang 

akrab dengan bahasa Arab, dirasakan amat sulit untuk belajar membaca 

Al-Quran. Walaupun demikian bukan berarti tidak bisa dipelajari, 

hanya saja butuh waktu yang tidak sebentar apalagi jika memang 

benar-benar masih merasa asing dengan bahasa Arab. Adapun 

                                                             
27

 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011) h. 234-

235 
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kesulitan-kesulitan yang lazimnya ditemukan dalam proses 

pembelajaran membaca Al-Quran bagi siswa-siswi adalah sebagai 

berikut: 
28

 

a. Kesulitan dalam memahami huruf yang bersambung, karena ketika 

disambung bentuk huruf menjadi berubah. 

b. Kesulitan dalam mengenal tanda panjang baik yang berupa Alif, Ya 

sukun/ mati, maupun Wau sukun/ mati. 

c. Kesulitan dalam mengenal tanda baca seperti tasydid/ syiddah. 

d. Kesulitan dalam mempraktikan hukum bacaan tajwid seperti ikhfa. 

Secara umum, hal-hal yang menyebabkan kesulitan dalam belajar 

di pengaruhi oleh 2 faktor, diantaranya: 

1. Faktor Internal 

Pada faktor internal pun terbagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu: 

a) Kesehatan 

Kesehatan jasmani dan rohani sangat besar pengaruhnya 

terhadap kemampuan belajar. Bila seseorang selalu tidak sehat, sakit 

kepala, demam dan sebagainya, dapat mengakibatkan tidak bergairah 

untuk belajar. Demikian pula halnya jika kesehatan rohani (jiwa) 

kurang baik, misalnya mengalami gangguan pikiran, perasaan kecewa, 

hal ini dapat mengganggu datau mengurangi semangat belajar. 

b) Inteligensi dan Bakat 

Seseorang yang mempunyai inteligensi baik umumnya mudah 

belajar dan hasilnya pun cenderung baik. Sebaliknya, orang yang 

                                                             
28

 Gunawan, Arief. Rahasia Sukses Mengajar Buku Iqra’ yang Mudah dan 

Menyenangkan, ( Jakarta: Yayasan Wakaf Madani, 2008), h. 28-29 
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inteligensinya kurang baik cenderung mengalami kesukaran dalam 

belajar, lambat berpikir sehingga prestasi di sekolah rendah. Demikian 

pula bakat amat besar pengaruhnya dalam menentukan keberhasilan 

belajar. Bila seseorang mempunyai inteligensi tinggi dan bakat yang 

mendukung, maka proses belajarnya  akan lancar dan sukses 

dibandingkan dengan orang yang memiliki bakat saja tetapi 

inteligensinya rendah atau sebaliknya. 

c) Minat dan Motivasi 

Minat dan motivasi adalah dua aspek psikis yang juga besar 

pengaruhnya terhadap pencapaian prestasi belajar. Minat dapat 

timbul karena daya tarik dari luar dan dari hati. Timbulnya minat 

dalam belajar disebabkan berbagai hal, antara lain karena keinginan 

yang kuat untuk menaikkan martabat atau memperoleh pekerjaan 

yang baik serta ingin hidup senang. Minat belajar yang besar 

cenderung menghasilkan prestasi yang tinggi, sebaliknya minat 

belajar yang kurang akan menghasilkan prestasi yang rendah. 

Motivasi adalah daya penggerak/pendorong untuk 

melakukan sesuatu pekerjaan yang juga dapat berasal dari dalam 

dan luar. Seseorang yang belajar dengan motivasi kuat, akan 

melaksanakan semua kegiatan belajarnya dengan sungguh-

sungguh, penuh gairah dan semangat. 

d) Cara Belajar 

Cara belajar seseorang pun mempengaruhi pencapaian hasil 

belajarnya. Belajar tanpa memperhatikan teknik dan faktor 
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fisiologis, psikologis dan ilmu kesehatan akan memperoleh hasil 

yang kurang memuaskan. 

2. Faktor Eksternal 

1) Keluarga 

Keluarga adalah ayah, ibu, dan anak-anak serta keluarga 

yang menjadi penghuni rumah. Tinggi rendahnya pendidikan orang 

tua, besar kecilnya penghasilan, cukup atau kurang perhatian dan 

bimbingan orang tua, rukun atau tidaknya kedua orang tua, akrab 

atau tidaknya hubungan orang tua dengan anak-anaknya, tenang 

atau tidaknya situasi dalam rumah, semuanya itu turut 

mempengaruhi pencapaian hasil belajar. 

2) Sekolah 

Keadaan sekolah tempat belajar turut mempengaruhi tingkat 

keberhasilan belajar. Kualitas guru, metode mengajarnya, 

kesesuaian kurikulum dengan kemampuan anak, keadaan fasilitas/ 

perlengkapan sekolah, keadaan ruangan, jumlah murid perkelas, 

pelaksanaan tata tertib sekolah, semua itu turut mempengaruhi 

keberhasilan belajar anak. 

3) Masyarakat 

Keadaan masyarakat juga menentukan prestasi belajar anak. 

Jika masyarakatnya terdiri dari orang-orang yang berpendidikan 

atau menaruh besar perhatian terhadap pendidikan, maka akan 

mendukung keberhasilan belajar anak. 
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4) Lingkungan Sekitar 

Keadaan tempat tinggal juga sangat penting dalam 

mempengaruhi prestasi belajar. Misalnya bila bangunan rumah 

penduduk sangat rapat, keadaan lalu lintas yang membisingkan, 

suara pabrik, polusi udara dan sebagainya, akan menggangu atau 

mengahambat pencapaian prestasi belajar anak. 

Menurut Djalaluddin, kesulitan dalam membaca Al-Quran 

disebabkan beberapa faktor penyebab antara lain:
29

 

a) Orientasi Berpikir 

Pengaruh modernisasi banyak mempengaruhi arah pemikiran 

orang. Kemajuan teknologi dengan segala hasil yang disumbangkannya 

bagi kemudahan hidup manusia, banyak mengalihkan perhatian orang 

untuk hidup lebih erat dengan kebendaan. Hal itu mendorong mereka 

untuk menuntut ilmu yang diperkirakan dapat membantu ke arah 

pemikiran pengetahuan praktis. Pengetahuan tentang membaca Al-

Quran dan cara membacanya kalah bersaing di alam pemikiran 

kebanyakan kaum muslimin. 

b) Kesempatan dan Tenaga 

Arah berpikir yang materialis telah mendudukkan status wajib 

belajar Al- Quran ke arah yang lebih kecil. Pengaruh ini telah 

menimbulkan kondisi asal-asalan. Akibatnya terjadi kelangkaan 

penyediaan kesempatan dan kelangkaan tenaga. Waktu yang 

                                                             
29

 Djalaludin, Op. cit, h. 4-7 
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disediakan untuk belajar Al-Quran sangat sedikit jika dibandingkan 

dengan waktu yang mereka gunakan untuk menuntut ilmu pengetahuan 

yang lain. Akibatnya tenaga pengajar tersedia tidak sempat 

berkembang seimbang dengan kebutuhan. 

c) Metode 

Perkembangan teknologi telah mengubah kecenderungan 

masyarakat untuk menuntut ilmu pengetahuan secara lebih mudah dan 

lebih cepat. Untuk menampung minat ini dalam berbagai disiplin ilmu 

para ahli telah memanfaatkan jasa teknologi dalam media pendidikan 

baik media visual, audio visual, maupun komputer dengan cara yang 

tepat guna. Metode lama dalam beberapa seginya mungkin sudah 

kurang serasi dengan keinginan dan kecenderungan tepat guna ini. 

Akibatnya metode yang demikian berangsur kurang diminati. 

d) Aksara 

Kitab suci Al-Quran ditulis dengan aksara dan bahasa Arab. 

Faktor ini menyulitkan bagi mereka yang berpendidikan non 

pesantren/madrasah karena pengetahuan ini tidak dikembangkan secara 

khusus di sekolah umum. Akibatnya pelajar yang berpendidikan umum 

sebagian besar buta aksara kitab sucinya. 

 

B. Guru dalam Pendidikan Agama Islam  

1. Pengertian Guru Pendidkan Agama Islam 

Secara terminologi, dalam konteks pendidikan Islam, pendidik 

disebut dengan murabbi, muallim atau muaddib. Kata murabbi berasal dari 
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kata rabba, yurabbi. Kata muallim isim fail dari allama, yuallimu 

sebagaimana ditemukan dalam Al-Quran (Q.S 2:31), sedangkan kata 

muaddid, berasal dari addaba, yuaddibu, seperti sabda Rasul: “Allah 

mendidikku, maka Ia memberikan kepadaku sebaik-baik pendidikan” (H.R 

al-Asyhari). 

Kata atau istilah “murabbi” misalnya, sering dijumpai dalam 

kalimat yang orientasinya lebih mengarah pada pemeliharaan, baik yang 

bersifat jasmani dan rohani. Sedangkan istilah mu’allim, pada umumnya 

dipakai dalam membicarakan aktivitas yang lebih terfokus pada pemberian 

atau pemindahan ilmu pengetahuan, dari seorang yang tahu kepada 

seseorang yang tidak tahu. Adapun istilah muaddib, menurut al-Attas, 

lebih luas dari isitilah mu’allim dan lebih relevan dengan konsep 

pendidikan Islam.
30

 

“Secara terminologi, menurut Zakiah Daradjat berpendapat 

bahwa guru adalah individu yang akan memenuhi kebutuhan 

pengetahuan, sikap dan tingkah laku peserta didik”.
31

 

 

Dengan melihat penjelasan-penjelasan terdahulu, akhirnya 

bermuaralah kepada sebuah kesimpulan akhir pada pembahasan ini 

bahwa guru agama atau guru Pendidikan Agama Islam ialah seseorang 

yang mengemban tugas mengajar sekaligus mendidik yang telah 

memiliki stratifikasi S-1 yang memegang mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam (PAI) dan terdaftar sebagai tenaga pendidik disuatu 

lembaga pendidikan atau sekolah. 

                                                             
30

 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Radar Jaya Offset, 2010), h. 56 
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2. Kedudukan Guru Pendidikan Agama Islam 

Tingginya kedudukan guru, terlebih guru Agama Islam, 

merupakan realisasi ajaran Islam itu sendiri. Islam memuliakan 

pengetahuan, sementara pengetahuan itu sendiri didapat dari proses 

belajar mengajar sehingga terjadi interaksi antara yang diajar dengan 

yang mengajar, dalam hal ini yang mengajar adalah guru. Maka tidak 

boleh tidak, Islam pasti memuliakan guru. Tingginya kedudukan guru 

dalam Islam masih dapat disaksikan secara nyata pada zaman sekarang. 

Hal tersebut dapat dilihat terutama di pesantren-pesantren Indonesia. 

Santri bahkan tidak berani menantang sinar mata kyainya, sebagian 

lagi membungkukkan badan ketika menghadap kyainya.
32

 

Selain itu, kedudukan guru ditengah masyarakat pun dijadikan 

sebagai teladan dan rujukan masyarakat sekitar. Di sinilah nilai 

strategis seorang guru untuk selalu berpijak pada jalan yang benar, tidak 

menyimpang, sesuai dengan ajaran agama yang suci, adat istiadat yang 

baik dan aturan pemerintah.
33

 

 

C. Penelitian Relevan  

1. Penelitian yang dilakukan oleh Musbah (2010) dengan judul Upaya 

Meningkatkan  Kemampuan Membaca Al-Quran Murid Kelas IV Dengan 

Menggunakan Metode Hattaiyah Di Sekolah  Dasar   Negeri  012  Pualu 

Berlaro Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian 

                                                             
32
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ini akan menjelaskan tentang bagaimana upaya meningkatkan kemampuan 

membaca Al-Quran murid kelas IV dengan menggunakan metode 

Hattaiyah di Sekolah Dasar Negeri 012 Pulau Beralo Kecamatan Kuantan 

Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran bagi murid dan bagi guru 

sendiri berguna sebagai usaha memperluas dan memperdalam ilmu 

pengetahuan dan meningkatkan kemampuan guru untuk menciptakan 

proses belajar dan mengajar yang efektif dan efisien serta meningkatkan 

kualitas sekolah melalui peningkatan kualitas pelajaran Pendidikan Agama 

Islam pada materi pembelajaran membaca Al-Quran. Adapun metodologi 

penelitian ini mencakup populasi 34 orang yang terdiri dari murid kelas IV 

Sekolah Dasar yang semuanya dijadikan sebagai sampel dengan 

pertimbangan bahwa kelas ini terindikasi rendahnya inteligensi dalam 

membaca Al-Quran. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dengan 

diterapkannya metode Hattaiyah ini disimpulkan bahwa kemampuan 

membaca Al-Quran murid setelah  diadakan  tindakan  mencapai  

keberhasilan  74 % dari 44 % sebelumnya. 

Persamaan judul diatas dengan judul penulis yaitu sama-sama 

meneliti tentang upaya meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran 

pada siswa dan siswi. Adapaun perbedaan dari penelitian diatas adalah 

peneliti Musbah menggunakan metode Hattaiyah, sementara penulis tidak 

menggunakan metode Hattaiyah. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Lismawati (2012) dengan judul Pengaruh 

Penggunaan Metode Murattal Terhadap Kemampuan Membaca Al-Quran 
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Pada Siswa MTsN Model Kuok Kecamatan Bangkinang Barat Kabupaten 

Kampar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Metode 

Murattal terhadap kemampuan membaca Al-Quran pada siswa MTsN 

Model Kuok Kecamatan Bangkinang Barat Kabupaten Kampar. Dalam 

penelitian ini rumusan masalahnya adalah “Apakah Pengaruh Metode 

Murattal Terhadap Kemampuan Membaca Al-Quran Pada Siswa MTsN 

Model Kuok Kecamatan Bangkinang Barat Kabupaten Kampar?”. Yang 

menjadi subjek utama dalam penelitian in adalah siswa kelas VII A MTSN 

Model Kuok Kecamatan Bangkinang Barat Kabupaten Kampar yang 

berjumlah 29 orang siswa. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah 

Pengaruh Metode Murattal Terhadap Kemampuan Membaca Al-Quran. 

Analisis data ini menggunakan inti statistic yaitu test “t” untuk sample 

kecil (N < 30) yang tidak berkorelasi. Setelah dianalisis diketahui terdapat 

perbedaan yang signifikan antara kemampuan membaca Al-Qur’an siswa 

lokal eksperimen dengan lokal kontrol. Perbedaan mean menunjukkan 

bahwa penggunaan Metode Murattal lebih baik bila dibandingkan dengan 

lokal kontrol yang tidak diterapkan Metode Murattal. Dengan to = 8,976 

berarti lebih besar dari tt pada taraf siginifikan 5% maupun pada taraf 

siginifikan 1% (2,05 < 8,976 > 2,76, dengan demikian berarti H0 di tolak. 

Persamaan judul diatas dengan judul penulis adalah sama-sama 

membahas tentang membaca Al-Quran kemudian perbedaannya adalah 

penulis menggunakan Metode Qira’ati dan Iqra’ untuk mengatasi dan 

meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran sedangkan Lismawati 

menggunakan Metode Murattal untuk meningkatkan kemampuan 

membaca Al-Quran. 



 29 

D. Konsep Operasional 

Upaya guru Pendidikan Agama Islam yaitu pelaksana dan pengembang 

program kegiatan belajar mengajar. Kemudian guru pendidikan agama Islam 

orang yang memfasilitasi alih ilmu agama dan pengetahuan dari sumber 

belajar ke peserta didik. Upaya guru Pendidikan Agama Islam disekolah 

adalah pelaksanaan yang tepat sasaran yang dituju oleh guru dan sekolah 

tersebut sehingga dalam waktu yang relatif singkat bisa merubah siswa dari 

yang kurang tepat dan bisa membaca Al-Quran menjadi tepat dan bisa 

membaca Al-Quran. Dengan demikian, membaca Al-Quran dikatakan efektif 

dalam upaya guru pendidikan agama Islam karena guru mampu melaksanakan 

dan mengembangkan program kegiatan belajar mengajar sehingga siswa 

menjadi lebih baik. Sebaliknya membaca Al-Quran dikatakan tidak efektif 

karena upaya guru pendidikan agam Islam kurang dalam melaksanakan dan 

mengembangkan program kegiatan belajar dan mengajar sehingga siswa 

belum banyak mengalami perubahan kearah yang lebih baik. 

Untuk mengetahui upaya guru pendidikan agama Islam mengatasi 

kesulitan siswa-siswi membaca Al-Quran di Sekolah Menengah Pertama 

Negeri 14 Pekanbaru maka indikator upaya guru Pendidikan Agama Islam 

dalam melaksanakan dan mengembangkan program kegiatan belajar mengajar 

membaca Al-Quran sebagai berikut, yaitu: 

1. Guru mengubah orientasi siswa-siswi yang masih menganggap 

pembelajaran Al- Quran kurang penting. 

2. Guru memberikan motivasi kepada siswa sebelum pelajaran dimulai. 

3. Guru memilih strategi dan metode yang tepat untuk mengajar 

membaca Al-Quran. 
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4. Guru merencanakan program pengajaran untuk pembelajaran membaca 

Al-Quran. 

5. Guru melaksanakan dan mengembangkan program kegiatan belajar dan 

mengajar sehingga siswa-siswi banyak mengalami perubahan kearah yang 

lebih baik terutama dalam membaca Al-Quran. 

6. Guru mengatur proses belajar mengajar Al-Quran dengan baik. 

7. Guru membina dan membimbing siswa dalam belajar membaca Al-Quran. 

8. Guru merangsang siswa-siswi untuk saling berpacu agar siswa-siswi bisa 

membaca Al-Quran. 

9. Guru membiasakan mengulang siswa-siswi untuk membaca dan 

mempelajari Al-Quran secara sendirian. 

10. Guru bertanya kepada siswa tentang kesulitan yang dihadapi ketika 

membaca Al-Quran. 


