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PENGHARGAAN 

 

 

 

Alhamdulillah Rabbil „Alamin, segala puji dan syukur dipanjatkan ke 

hadirat Ilahi serta shalawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad 

SAW, kaum keluarga dan sahabat-Nya. Alhamdulillah, bersyukur penulis yang 

tidak terhingga kepada-Nya karena dapat menyelesaikan tugas ilmiah dalam 

bentuk skripsi ini. Penulis menyadari bahwa ternyata tugas penyelesaian skripsi 

yang berjudul “Upaya Guru Mengatasi Kecemasan Siswa dalam Menghafal 

Al-Qur’an pada Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadits di Madrasah Tsanawiyah 

Islamiyah Siak Hulu Kabupaten Kampar”, harus melalui berbagai tantangan 

yang merupakan perjuangan harus ditempuh. Berkat pertolongan-Nya jualah 

penulis bisa selesaikan penulisan skripsi ini. 

Keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan 

semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu melalui 

karya ini penulis menyampaikan terima kasih  yang tidak terhingga kepada abi 

Abdul Hamid Syahrafi, B. A., umi Anizar, dan sebelas saudara yaitu  kakak 

Endang Syurahmi, Sofiyani, S. Pd. Maya Sari Dewi, S.Farm, Hidayani, S. Pd, I., 

kakanda M. Sukri, M. Ag., Hidayatul Fitri, S. Sy.,adik saya  Diana Fitri, S. Kom., 

Fauziah Fuzi, S. Pd., Khusnul Hafidzah, Syahrul Arafi  dan bungsu kami adinda 

Ahmad Nadzir Syah yang senantiasa memberi dukungan terhadap saudarimu ini, 

serta seluruh keluarga besar yang dengan tulus dan ikhlas serta segala 

pengorbanan cinta dan doa yang telah diberikan kepadaku dengan kesabaran, 

ketabahan dan kasih sayang tidak putus dalam mendampingiku dengan  kata-kata 

semangat dan motivasi serta mendoakan kebahagiaanku. Semuanya tidak bisa 

digantikan dengan apapun semoga Allah memberikan rahmat dan kasih sayang 

kepada mereka. Amin. 
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PERSEMBAHAN 

ِحْيمِ   ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه

Setinggi Puji sedalam syukur senantiasa dihaturkan ke hadirat Allah 

swt, yang mana dengan segala nikmat-Mu, Karunia-Mu yang tak 

terhingga, selalu Engkau curahkan kepada kami seluruh makhluk, 

terkhusus kepada hamba yang lemah ini. Engkau senantiasa memberikan 

hamba kekuatan, kesabaran, ketenangan dan kemudahan dalam 

menyelesaikan skripsi ini, hanya Engkau Tuhan yang senantiasa 

mengijabah setiap lantunan do’a-do’a hambamu, hanya Engkaulah ya 

Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Mulia. Untuk-Mu lah segala puji-pujian   

Setiap ayunan tanganku, langkah kakiku, terbesit do’a dari sosok 

yang paling berjasa dalam hidupku, pengisi hidupku di kala kesulitan 

menghadangku untuk menyelesaikan secercah harapan dari penantian 

yang panjang selama ini. Di setiap malammu, engkau tak henti-hentinya 

bermunajat kepada sang Maha Pencipta demi buah hatimu yang engkau 

sayangi, agar anakmu ini dapat menyelesaikan perkuliahan dengan 

mudah tanpa duri yang dapat menghalanginya. Oleh karena itu, ku 

persembahkan karya kecil ini kepada mu ayah dan ibuku tercinta, karya 

kecil yang tak ada apa-apanya dibandingkan dengan besarnya 

pengorbananmu selama ini untukku. Semoga pengorbananmu selama ini 

untuk anakmu ini terbayarkan dengan berhasilnya anakmu ini dalam 

menempuh pendidikan. 

Tidak lupa pula kepada kakak dan adikku yang tercinta, yang selalu 

memberikan semangat kepada ku, kakakku yang tidak henti-hentinya 

mendorong untuk keberhasilanku, adikku yang dalam diam menaruh 

perhatian kepadaku, dalam diam memikirkan keberhasilanku, dalam diam 

mendo’akan ku, terima kasih atas segala do’anya.    

Serta, kepada sahabat-sahabatku, yang telah bersedia menjadi 

tempat ku berkeluh kesah, tempatku bertanya, tempatku bertukar pikiran, 

kalian yang telah bersedia meluangkan waktu untuk mendengarkan 

segala kesulitanku, selalu ada ketika diri ini membutuhkan bantuan dari 

kalian semua. Yang selalu menyelipkan do’a untukku. Untuk itu saya 

mengucapkan terima kasih kepada kalian semua.  

Semoga Allah memberikan kelapangan, kemudahan kepada 

keluargaku, serta sahabat-sahabatku. Tanpa do’a dan dukungan kalian 

semua, aku bukanlah apa-apa. Ku persembahkan hasil karyaku ini 
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kepada kalian semua yang telah banyak berjasa dalam setiap langkahku, 

di dalam kehidupan ini.  

     

    

  

 MISNA WAHYUNI 
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ABSTRAK 

  

 

Misna Wahyuni, (2019): Upaya Guru Mengatasi Kecemasan Siswa dalam 

Menghafal Al-Qur’an pada Mata Pelajaran  

Al-Qur’an Hadits di Madrasah Tsanawiyah 

Islamiyah Siak Hulu Kabupaten Kampar. 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya guru mengatasi kecemasan 

siswa dan faktor-faktor yang mempengaruhi upaya guru mengatasi kecemasan siswa 

dalam menghafal Al-Qur‟an pada mata pelajaran Al-Qur‟an Hadits di Madrasah 

Tsanawiyah Islamiyah Siak Hulu Kabupeten Kampar. Populasi penelitian adalah 

guru Al-Qur‟an Hadits yang berjumlah 1 orang dan siswa berjumlah 64 orang. 

Penelitian ini tidak mengambil sampel. Karena jumlah populasi kurang dari 100 

orang. Tekhik pengumpulan data menggunakan observasi, angket, wawancara 

dan dokumentasi. Tekhnik analisis data menggunakan tekhnik deskriptif 

kualitatif dengan persentase. Hasil analisis data  diperoleh bahwa Upaya Guru 

Mengatasi Kecemasan Siswa dalam Menghafal Al- Qur‟an pada Mata Pelajaran 

Al- Qur‟an Hadits di Madrasah Tsanawiyah Islamiyah Siak Hulu Kabupaten 

Kampar termasuk kategori “BAIK” hal ini berdasarkan nilai hasil observasi 

61,81 % dan hasil angket dari siswa 70,24 %. 

faktor-faktor yang mempengaruhi upaya guru mengatasi kecemasan siswa 

adalah sarana dan prasarana yang kurang mendukung, guru Al-Qur‟an Hadis 

bukan lulusan kependidikan guru namun sudah mengikuti akta 4, pengalaman 

guru mengajar sudah lebih 20 tahun, fasilitas kurang memadai,  lingkungan 

sekolah sudah efektif karena jauh dari keramaian, kurikulum yang digunakan 

kurikulum 2013 (K13). 

 

Kata Kunci : Upaya guru, Kecemasan  
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ABSTRACT 

Misna Wahyuni, (2019): The Teacher Effort in Overcoming Student 

Anxiety in Memorizing the Holy Qur’an on Al-

Qur’an Hadits Subject at Islamic Junior High 

School of Islamiyah Siak Hulu, Kampar Regency 

This research aimed at knowing the teacher effort in overcoming student anxiety 

and the factors influencing the teacher effort in overcoming student anxiety in 

memorizing the Holy Qur‟an on Al-Qur‟an Hadits subject at Islamic Junior High 

School of Islamiyah Siak Hulu, Kampar Regency.  An Al-Qur‟an Hadits subject 

teacher and 64 students were the population of this research.  There was no 

sampling in this research because the population was less than 100 persons.  

Observation, questionnaire, interview, and documentation were the techniques of 

collecting the data.  The technique of analyzing the data was Qualitative 

descriptive technique using percentage.  Based on the data analysis results, it was 

obtained that the teacher effort in overcoming student anxiety in memorizing the 

Holy Qur‟an on Al-Qur‟an Hadits subject at Islamic Junior High School of 

Islamiyah Siak Hulu, Kampar Regency was on “good” category, it was based on 

the result scores of observation 61.81% and questionnaire from students 70.24%.  

The influencing factors were facilities and infrastructure that were not supporting, 

the Al-Qur‟an Hadits subject teacher that was not the graduate of Teacher 

Education but he had joined teacher education and training equivalent—License 

of teaching (Akta IV),teacher teaching experience that was more than 20 years, 

school environment that had been effective because it was far from bustle, 

curriculum that had been used—2013 Curriculum (K13). 

Keywords: Teacher Effort, Anxiety 
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 ملخص

(: محاولة المدرس فى معالجة إزعاج التالميذ على حفظ 9102ميسنا وحيوني، )
درس القرآن والحديث فى المدرسة  القرآن فى

 المتوسطة اإلسالمية سياك هولو بمنطقة كمبار

يهدف هذا البحث إىل معرفة حماولة املدرس ىف معاجلة إزعاج التالميذ والعوامل 
املؤثرة ىف حماولة املدرس ىف معاجلة إزعاج التالميذ على حفظ القرآن ىف درس القرآن 

سالمية سياك هولو مبنطقة كمبار. وفرد البحث مدرس واحلديث ىف املدرسة املتوسطة اإل
واحد يعىن مدرس القرآن واحلديث وأربعة وستون تلميذا. ال تأخذ الباحثة عينة البحث 
ألن عددها ال يصل إىل املائة. ومن أساليب مجع البيانات مالحظة واستبيان ومقابلة 

تيجة البحث دلت على ووثيقة. وأسلوب حتليل البيانات حتليل وصفي نوعي مئوي. ون
أن حماولة املدرس ىف معاجلة إزعاج التالميذ على حفظ القرآن ىف درس القرآن واحلديث 
ىف املدرسة املتوسطة اإلسالمية سياك هولو مبنطقة كمبار وقعت ىف درجة جيدة مبدى 

%. ومن العوامل املؤثرة ىف معاجلة إزعاج 42،02%. ونتيجة االستبيان 16،16
الت غري مؤيدة، ومدرس القرآن واحلديث غري متخصص ىف القرآن التالميذ تسهي

واحلديث بل قد أخذ شهادة أربعة ومدة خربة املدرس قد كثر من عشرين سنة، 
والتسهيالت غري كافية، وبيئة املدرس قد صارت فعالية وبعيدة عن كثرة اإلنسان، ومنهج 

 .61املستخدم منهج 

  إلزعاجمحاولة المدرس واالكلمات األساسية: 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Secara umum siswa menjalani proses pembelajaran di sekolah secara 

biasa-biasa saja, namun beberapa siswa yang mengalami perasaan yang tidak 

menyenangkan seperti rasa takut, khawatir, ketegangan, merasa terancam, merasa 

gagal dan semua itu adalah bagian dari kecemasan. Namun kecemasan ini juga 

memiliki sisi positifnya bagi siswa yakni jika siswa mengalami tingkat kecemasan 

yang rendah atau sedang akan berdampak baik. Misalnya jika siswa mengerjakan 

soal-soal dengan tingkat kesulitan yang tinggi, maka siswa harus memiliki tingkat 

kecemasan yang rendah, karena jika siswa memiliki tingkat kecemasan yang 

tinggi dikhawatirkan akan mengganggu kualitas belajar siswa.  

Sejumlah kecil kecemasan sering meningkatkan performa ini dikenal 

sebagai kecemasan yang membantu (facilitating anxiety). Sedikit mengalami 

kecemasan akan mendorong siswa untuk bertindak. misal dapat membuat 

mereka masuk kelas, membaca buku, mengerjakan tugas, dan belajar untuk 

ujian. Jika anda tak pernah mengalami kecemasan, apakah anda akan 

mengumpulkan tugas yang diberikan? Jika anda tidak pernah mengalami 

kecemasan sama sekali, anda mungkin tidak pernah membeli bahkan satu buku 

teks pun atau masuk kelas.
1
 

 

Jadi kecemasan adalah sesuatu yang biasa dialami oleh siapapun dan 

dimanapun seseorang itu berada. Hanya saja akan berpengaruh negatif jika tingkat 

kecemasannya tinggi.  

Di sekolah banyak faktor-faktor pemicu timbulnya kecemasan pada 

diri siswa. Target kurikulum yang terlalu tinggi, iklim pembelajaran yang 

tidak kondusif, pemberian tugas yang sangat padat, serta sistem penilaian ketat 

dan kurang adil dapat menjadi faktor penyebab timbulnya kecemasan yang 

bersumber dari faktor kurikulum. Begitu juga, sikap dan perlakuan guru yang 

                                                             
1
 Jeanne Ellis Ormrod, Psikologi Pendidikan Membantu Siswa Tumbuh dan Berkembang 

jilid 2 (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2008), h. 81 
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kurang bersahabat, galak, judes dan kurang kompeten merupakan sumber 

penyebab timbulnya kecemasan pada diri siswa yang bersumber dari faktor 

guru. Penerapan disiplin sekolah yang ketat dan lebih mengedepankan 

hukuman, iklim sekolah yang kurang nyaman, serta sarana dan prasarana 

belajar yang sangat terbatas juga merupakan faktor-faktor pemicu 

terbentuknya kecemasan pada siswa.yang bersumber dari faktor manajemen 

sekolah.
2
 

 

Slameto menjawab bahwa rasa cemas besar pengaruhnya pada tingkah 

laku siswa. Siswa-siswa dengan tingkat kecemasan yang tinggi tidak berprestasi 

sebaik siswa-siswa dengan tingkat kecemasan yang rendah pada beberapa jenis 

tugas, yaitu pada jenis tugas yang ditandai dengan tantangan, kesulitan, penilaian 

prestasi dan batasan waktu.
3
 Tingkat kecemasan yang sedang biasanya mendorong 

belajar, sedang tingkat kecemasan yang tinggi mengganggu belajar. Kecemasan 

dianggap sebagai salah satu faktor penghambat dalam belajar yang dapat 

mengganggu kinerja fungsi-fungsi kognitif seseorang seperti dalam 

berkonsentrasi, mengingat, pembentukan konsep dan pemecahan masalah.
4
  

Slameto (dalam Novita Eka Indivani dan Anita Listiara, 2006) 

menyebutkan bahwa situasi belajar yang menekan cendrung menimbulkan 

kecemasan pada diri siswa. Metode mengajar dengan model kompetisi merupakan 

salah satu contohnya. Model mengajar dengan kompetisi mengkondisikan siswa 

belajar dalam suasana penuh persaingan. Kondisi itu dapat menimbulkan rasa 

cemas dalam diri siswa. Persaingan antar siswa memang diperlukan, salah satunya 

untuk memacu motivasi belajar siswa, namun demikian, situasi belajar yang 

                                                             
2
 Rudiansyah, dkk, “Upaya Guru Dalam Mengatasi Kecemasan Siswa Dalam 

Menghadapi Tes (Pencapaian Hasil Belajar) Siswa di SMP Negeri 3 Banda Aceh”, ( Jurnal Ilmiah 

Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah Vol 1, No 1Agustus 2016), h. 98  
3
 Slameto, Belajar & Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2010), h. 185  
4
 Rudiansyah, Loc. Cit 
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penuh persaingan dapat berdampak negatif, kecemasan siswa merupakan salah 

satu akibatnya.  

Kebanyakan siswa yang cemas ini akan banyak menguras tenaga dan 

fikiran agar ia terhindar dari kesalahan dan tidak ingin terlibat dalam 

permasalahan baik itu di dalam kelas maupun diluar kelas itu sendiri, siswa 

dengan kecemasan tertentu tidak terlihat jelas apakah ia merasa cemas atau tidak 

namun hal ini akan dapat mengganggu proses pembelajarannya. 

Beberapa orang dengan gangguan cemas mudah dikenali oleh teman- 

temannya karena mereka mudah merasa terganggu disekolah. Keluhan fisik yang 

sering disampaikan adalah mudah berkeringat, wajah merona merah, jantung 

berdegub kencang, diare, kedinginan, tangan berkeringat, mulut kering, kelelahan 

dan susah tidur.
 5

 Mengingat dampak negatifnya terhadap pencapaian prestasi 

belajar dan kesehatan fisik atau mental siswa, maka perlu ada upaya-upaya guru 

dalam mengatasi, mencegah dan mengurangi kecemasan siswa di sekolah. 

Reaksi psikologis yang muncul akibat rasa cemas seperti sukar 

konsentrasi, daya ingat menurun, menilai rendah diri sendiri, tidak bisa istirahat 

dengan tenang. Selalu tertekan, berfirasat buruk, gelisah dan khawatir. Kecemasan 

muncul dari cara berpikir siswa yang irasional seperti memprediksikan bahwa 

akan terjadi kejadian buruk ketika menyetor hafalan. Kecemasan pada saat 

menyetor hafalan umumnya disebabkan oleh adanya pemikiran bahwa siswa akan 

mengalami suatu kegagalan, hal inilah yang membuat siswa tidak bisa berfikir 

dengan jernih dan sukar berkonsentrasi. 

                                                             
5
 Reni Akbar Hawardi, 12 Kiat Jitu Anak Sukses Sekolah, (Jakarta: Gramedia 

Widiasarana, 2011),  h. 121 
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Beberapa penelitian empiris tentang efek negatif kecemasan terhadap 

kinerja akademis dilakukan oleh Hembree dalam Andi Riswandi, melalui meta 

analisis terhadap 512 studi menemukan bahwa kecemasan menghadapi ujian 

menyebabkan kinerja yang buruk, berhubungan negatif dengan penghargaan diri 

dan secara langsung berkaitan dengan sikap dan ketakutan para murid terhadap 

hasil evaluasi yang negatif. 

Menurut Suharman, dalam jurnal Andi Riswandi lebih dari 20 penelitian 

telah menemukan bahwa “kecemasan memiliki pengaruh negatif yang berakibat 

menurunkan kapasitas kognitif seseorang dalam mengerjakan tugas-tugas yang 

lebih sukar atau kompleks dan pada umumnya kecemasan cendrung merusak 

kinerja dalam tugas, namun juga ditemukan hal positif dari kecemasan.   

Menerapkan hafalan Al-Qur’an pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadits, 

guru dituntut untuk berupaya agar siswa tidak merasa tertekan, kesulitan hingga 

pada akhirnya menimbulkan kecemasan dalam proses pembelajaran yang sedang 

berlangsung. siswa banyak dituntut untuk menghafal pada materi-materi  

Al-Qur’an Hadits,  dan bacaan lainnya yang perlu dihafal. Tanpa menghafal siswa 

tidak akan bisa melakukan ibadah-ibadah yang bersangkutan dengan sempurna. 

Menghafal Al-Qur’an pada mata pelajaran Al-Qur’an banyak pengetahuan 

yang harus dikuasai oleh siswa seperti: ilmu Qiro’ah (membaca) dan menulis, 

sesuai kaidah ilmu tajwid. Materi menyambungkan ayat-ayat, Menghafal surah- 

surah pendek dan pemahaman makna kandungannya serta mengaitkan isi 

kandungan Al-Qur’an dengan kehidupan sehari-hari. Dari sekian banyak proses 

pembelajaran yang harus dipelajari oleh siswa ada beberapa materi yang 

menyebabkan tingkat kecemasan siswa semakin meningkat yaitu pada materi 

hafalan ayat dan menyambungkan ayat. 



5 

 

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa 

kecemasan bisa dialami oleh siapapun dan dimanapun, termasuk siswa di sekolah. 

Salah satu faktor yang menyebabkan kecemasan pada diri siswa di 

MadrasahTsanawiyah Islamiyah yaitu ketika siswa menyetorkan hafalan ayat-ayat 

Al-Qur’an pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadits. Anggapan siswa bahwa 

menyetorkan hafalan ayat-ayat sangat ditekankan oleh gurunya sehingga respon 

siswa ada yang berlebihan dan terlalu cemas dalam menghadapi setoran ayat. 

Karena setoran ayat besar pengaruhnya dalam penilaian Al-Qur’an Hadist. 

Bayangan buruk seperti tanggapan dari lingkungan sosial di sekolah, malu, dan 

kehilangan muka mempengaruhi kecemasan dalam menghadapi setoran ayat 

tersebut. Fenomena siswa merasa sangat cemas dalam menghadapi setoran ayat 

tentunya dapat menghambat tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, kecemasan 

menghadapi ujian dipicu oleh kondisi psikologis yang tidak terkendali.  

Oleh karena itu, upaya guru dalam mengatasi kecemasan sangat penting. 

Karena kecemasan yang tidak terkendali bisa menyebabkan menurunnya prestasi 

belajar siswa dan tentunya mengganggu proses pembelajaran. Sementara upaya 

guru dalam mengatasi kecemasan siswa khususnya pada saat siswa menghafal 

ayat yang sebelumnya sudah ditugaskan oleh gurunya. Guru Al-Qur’an Hadits  

meminta bagi siswa yang telah hafal agar maju untuk menyetorkan hafalannya, 

guru juga sudah mengatur posisi tempat duduk siswa yang cemas dengan yang 

tidak cemas untuk dikelompokkan agar lebih efektif kegiatan menghafal ayatnya.     

Berdasarkan hasil studi pendahuluan peneliti menunjukkan bahwa siswa di 

Madrasah Tsanawiyah Islamiyah Siak Hulu Kabupaten Kampar masih mengalami 
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kecemasan dalam menghafal Al-Qur’an, Hal ini dapat dilihat dari gejala-gejala 

sebagai berikut: 

1. Masih ada siswa yang beranggapan hafalan itu sulit sehingga siswa menjadi 

malas. 

2. Masih ada siswa yang suaranya dan badannya bergemetar ketika tampil depan 

kelas. 

3. Masih ada siswa yang takut tampil ke depan kelas.  

4. Masih ada siswa yang berkeringat ketika tampil di depan kelas 

5. Masih ada siswa yang sukar berkonsentrasi dan gelisah 

Berdasarkan gejala di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Upaya Guru Mengatasi Kecemasan Siswa dalam Menghafal 

Al-Qur’an pada Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadits di Madrasah Tsanawiyah 

Islamiyah Siak Hulu Kabupaten Kampar.” 

 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam memahami judul 

penelitian ini, maka penulis menjelaskan istilah-istilah yang terdapat pada judul 

penelitian ini, maka penulis mengemukakan penjelasan terhadap istilah-istilah 

berikut ini: 

1. Upaya guru 

Upaya diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, 

pikiran untuk mencapai suatu tujuan.upaya juga berarti usaha, akal,  ikhtiar 

untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar.
6
  

                                                             
6
  Depdikbud, 2002,  Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, h. 1250 



7 

 

Guru merupakan jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian 

khusus, pekerjaan ini tidak bisa digantikan dengan orang lain yang tidak 

memiliki keahlianuntuk melakukan pekerjaan sebagai guru, orang yang 

pandai berbicara dengan bidang tertentu belum tentu dapat menjadi guru 

untuk menjadi guru diperlukan syarat-syarat khusus, apalagi sebagai guru 

yang professional yang harus menguasai betul seluk-beluk pendidikan dan 

pengajaran dengan berbagai ilmu pengetahuan lainnya yang perlu dibina 

dan dikembangkan melalui masa pendidikan tertentu atau pendidikan 

prajabatan. 
7
  

 

Upaya guru adalah terciptanya serangkaian tingkah laku yang saling 

berkaitan yang dilakukan dalam suatu situasi tertentu serta berhubungan 

dengan kemajuan perubahan tingkah laku dan perkembangan siswa yang 

menjadi tujuannya. 
8
  

Upaya guru yang dimaksudkan disini ialah segala usaha guru dalam 

mengatasi kecemasan saat proses menghafal berlangsung khususnya pada 

mata pelajaran Al-Qur’an Hadits ketika murid menghapal atau menyetor ayat 

Al-Quran. 

2. Kecemasan  

Kecemasan (anxiety) adalah perasaan campuran berisikan ketakutan 

dan keprihatinan mengenai masa-masa mendatang tanpa sebab khusus untuk 

ketakutan tersebut.
9
 Kecemasan adalah manifestasi dari berbagai proses emosi 

yang bercampur baur, yang terjadi ketika orang sedang mengalami tekanan 

perasaan (frustasi) dan pertentangan (konflik)
10

. Kecemasan yang 

dimaksudkan di sini ialah segala bentuk rasa cemas, khawatir atau takut 

                                                             
7
  Mohammad Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, 2011, Bandung: PT Remaja 

Rosda Karya, h. 5 
8
 M. Uzer Usman, h. 4.   

9
 Chaplin James P, Kamus Lengkap Psikologi, Jakarta: Raja Gafindo persada,( 2004), h. 

32  
10 Nina Mardiana, Jurnal Sosio- E Kon, Vol. 09 No. 02 Agustus 2017, h. 140,  
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selama siswa mengikuti proses menghafal khususnya pada mata pelajaran  

Al-Qur’an Hadits ketika murid menghafal atau menyetor ayat Al-Qur’an.  

3. Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadits 

Al-Qur’an Hadits merupakan salah satu mata pelajaran yang ada di 

MTs Islamiyah Siak Hulu Kabupaten Kampar. 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah ditemukan beberapa permasalahan 

sebagai berikut: 

a. Bagaimana upaya guru mengatasi kecemasan siswa dalam Menghafal   

Al-Qur’an pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadits? 

b. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi upaya guru dalam mengatasi 

kecemasan siswa dalam menghafal Al-Qur’an pada mata pelajaran  

Al-Qur’an Hadits?  

c. Apa saja bentuk-bentuk kecemasan siswa dalam menghafal Al-Qur’an 

pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadits? 

d. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan siswa dalam menghafal 

Al-Qur’an pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadits? 

2. Batasan Masalah 

Mengingat banyaknya permasalahan yang berkaitan dengan judul 

penelitian ini, sebagaimana terlihat dalam identifikasi masalah, maka 

pembahasan ini supaya terarah penulis hanya memfokuskan penelitian ini 

mengenai upaya guru mengatasi kecemasan siswa dalam menghafal  
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Al-Qur’an pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadits di Madrasah Tsanawiyah 

Islamiyah Siak Hulu Kabupaten Kampar dan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya.  

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka masalah penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut:  

a. Bagaimana upaya guru mengatasi kecemasan siswa dalam menghafal  

Al-Qur’an pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadits di Madrasah Tsanawiyah 

Islamiyah Siak Hulu Kabupaten Kampar. 

b. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi upaya guru mengatasi 

kecemasan siswa dalam menghafal Al-Qur’an pada mata pelajaran  

Al-Qur’an Hadits. 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui upaya guru mengatasi kecemasan siswa dalam 

menghafal Al-Qur’an pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadits Madrasah 

Tsanawiyah Islamiyah Siak Hulu Kabupaten Kampar. 

b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi upaya guru 

mengatasi kecemasan siswa dalam menghafal Al-Qur’an pada mata 

pelajaran Al-Qur’an Hadits di Madrasah Tsanawiyah Islamiyah Siak Hulu 

Kabupaten Kampar.   

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini antara lain: 
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a. Manfaat secara ilmiah 

1) Memberikan gambaran tentang kecemasan siswa dalam menghafal             

Al-Qur’an pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadits dan upaya guru 

mengatasinya. 

2) Penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti lain yang 

melakukan kajian dalam masalah penelitian lanjutan. 

3) Menjadi dasar bagi peneliti lain dalam pengembangan penelitian 

selanjutnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. 

b. Manfaat secara Praktis 

Adapun secara praktis kegunaan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1) Memberikan masukan kepada pihak lembaga pendidikan dalam 

menerapkan upaya dalam mengatasi kecemasan. 

2) Memberikan kontribusi bagi praktisi pendidikan masyarakat terkait 

dalam upaya penerapan pelaksanaan pembelajaran. 

3) Hasil penelitian akan bermanfaat bagi guru-guru dalam mengatasi 

kecemasan siswa. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Konsep Teoretis  

1. Upaya Guru 

a. Pengertian Upaya Guru 

Upaya guru adalah usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu 

maksud. Memecahkan persoalan, mencari jalan keluar.
11

 Upaya guru yang 

dimaksudkan disini ialah segala usaha guru dalam mengatasi kecemasan 

saat proses hafalan Al-Qur’an sedang berlangsung. 

Adapun upaya yang dimaksud dalam penelitian adalah suatu 

rencana yang dilakukan guru dalam mengarahkan segala kemampuan yang 

ada untuk mengatasi kecemasan siswa dalam menghapal/ menyetor ayat 

pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadist.  Untuk mencapai tujuan proses 

belajar mengajar, sehingga terjadi hubungan antara guru dan siswa di 

dalam proses belajar.    

b. Upaya Guru Mengatasi Kecemasan Siswa  

Kadang kala seseorang terjebak dengan sebutan pendidik, misalnya 

ada sebagian orang yang mampu memberikan dan memindahkan ilmu 

pengetahuan (transfer of knowledge) kepada orang lain sudah dikatakan 

sebagai pendidik. Sesungguhnya seorang pendidik bukanlah bertugas itu 

saja, tetapi pendidik juga bertanggungjawab atas pengelolaan (manager of 

learning), pengarah (director of learning), fasilitator dan perencana (the 

                                                             
11

 Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia : Jakarta, Pusat 

Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, (2008), h. 1250 
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planner of future society). Oleh karena itu, fungsi dan tugas pendidik 

dalam pendidikan dapat disimpulkan menjadi tiga bagian, yaitu:
12

  

1) Sebagai pengajar (intstruksional), yang bertugas merencanakan 

program pengajaran dan melaksanakan program yang telah disusun 

serta mengakhiri dengan pelaksanaan penilaian setelah program 

dilakukan.  

2) Sebagai pendidik (educator), yang mengarahkan peserta  didik pada 

tingkat kedewasaan dan berkepribadian kamil seiring dengan tujuan 

Allah SWT menciptakannya.  

3) Sebagai pemimpin (managerial), yang memimpin, mengendalikan 

kepada diri sendiri, peserta didik, dan masyarakat yang terkait, 

terhadap berbagai masalah yang menyangkut upaya pengarahan, 

pengawasan, pengorganisasian, pengontrolan, dan partisipasi atas 

program pendidikan yang dilakukan.  

Dalam tugas itu, seorang pendidik dituntut untuk mempunyai 

seperangkat prinsip keguruan. Prinsip keguruan itu dapat berupa:
13

   

1) Kegairahan dan kesediaan untuk mengajar seperti memerhatikan: 

kesediaan, kemampuan, pertumbuhan, dan perbedaan peserta didik. 

2) Membangkitkan gairah peserta didik 

3) Menumbuhkan bakat dan sikap peserta didik yang baik 

4) Mengatur proses belajar mengajar yang baik 
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 Abdul Mujib, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Kencana, 2008, h. 91, 
13

 Ibid, h. 91-92 
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5) Memerhatikan perubahan-perubahan kecenderungan yang 

memengaruhi proses  belajar-mengajar.  

Untuk membantu  mengatasi kecemasan peserta didik, pendidik 

harus menentukan faktor-faktor penyebab dari kecemasan siswa dalam 

menghapal/menyetor ayat tersebut. Setelah faktor penyebab kecemasan 

belajar diketahui, pendidik baru dapat menentukan alternatif bantuan yang 

diberikan.  

Suharsimi Arikunto dalam jurnal Suprianti, yang berjudul 

“Hubungan Antara Kecemasan dalam Belajar dengan Motivasi Belajar” 

menyatakan bahwa kecemasan harus diusahakan menyingkirkannya,  atau 

sekurang-kurangnya dapat ditekan menjadi minimal. Mengingat dampak 

negatifnya, maka perlu ada upaya-upaya tertentu untuk mencegah dan 

mengurangi kecemasan siswa di sekolah. Upaya-upaya yang dapat 

dilakukan guru menurut Akhmad Sudrajat diantaranya dapat dilakukan 

melalui:
14

  

1) Menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan.  

2) Selama kegiatan pembelajaran berlangsung guru seyogyanya dapat 

mengembangkan sense of humor dirinya maupun para siswanya.  

3) Melakukan kegiatan selingan, misalnya game.  

4) Sewaktu-waktu ajaklah siswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran 

di luar kelas, sehingga dalam proses pembelajaran tidak selamanya 

siswa harus terkurung di dalam kelas. 

                                                             
14

 Supri Yanti, dkk,  “Hubungan Antara Kecemasan Dalam Belajar Dengan Motivasi 

Belajar Siswa”, (Jurnal Ilmiah Konseling UNP Vol 2 , No 1 Januari 2013), h. 285  
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5) Memberikan materi dan tugas-tugas akademik dengan tingkat kesulitan 

yang moderat, artinya tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit. 

6) Menggunakan pendekatan humanistik dalam pengelolaan kelas.  

7) Mengembangkan sistem penilaian yang menyenangkan, dengan 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan penilaian diri 

atas tugas dan pekerjaan yang telah dilakukannya. 

8) Guru seyogyanya berupaya untuk menanamkan kesan positif dalam 

diri siswa.  

9) Pengembangan manajemen sekolah yang memungkinkan tersedianya 

sarana dan prasarana pokok yang dibutuhkan untuk kepentingan 

pembelajaran siswa, seperti ketersediaan alat tulis, tempat duduk, 

ruangan kelas dan sebagainya.  

10) Menciptakan lingkungan yang nyaman dan terbebas dari berbagai 

gangguan, terapkan disiplin sekolah yang manusiawi serta hindari 

bentuk tindakan kekerasan fisik maupun psikis di sekolah, baik yang 

dilakukan oleh guru, teman maupun orang-orang yang berada di luar 

sekolah. 

11) Mengoptimalkan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. 

Pelayanan bimbingan dan konseling dapat dijadikan sebagai kekuatan 

inti di sekolah guna mencegah dan mengatasi kecemasan siswa, 

misalnya melalui kegiatan bimbingan kelompok, konseling kelompok 

atau kegiatan ekstra kurikuler. Hal ini berarti ketersediaan konselor 

profesional di sekolah tampaknya menjadi mutlak adanya.   
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c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Upaya Guru 

Faktor-faktor yang mempengaruhi upaya guru dalam mengatasi 

kecemasan siswa  

1) Pendidikan guru 

Seorang  guru harus memiliki latar belakang pendidikan profesi 

yaitu jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Agama Islam Strata Satu 

(S1), S2 maupun S3, atau sekurang-kurangnya pernah mengikuti 

pelatihan guru Al-Qur;an Hadist. Guru juga harus memiliki ilmu-ilmu 

tentang manusia dengan berbagai macam problematikanya misalnya 

ilmu psikologi dan lain sebagainya.  

2) Pengalaman guru  

Pengalaman adalah guru yang sangat berharga karna tanpa 

pengalaman  sesuatu itu tidak akan berarti apa-apa, Guru yang sudah 

berpengalaman yang mengetahui kesulitan dalam materi pembelajaran 

sehingga akan membuat siswanya merasa tenang tanpa ada rasa cemas. 

Adapun indikator pengalaman dapat dilihat dari: Guru pernah 

mengikuti pelatihan KKG dan MGMP.   

3) Lingkungan dan sarana yang mendukung 

Lingkungan sangat berpengaruh pada aktivitas belajar begitu 

juga sarana dan prasarana yang mendukung proses pembelajaran 
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4) Waktu 

Dalam kesempatan dan aktivitas yang serba sibuk, guru harus 

bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya agar proses 

pembelajaran tidak terlaksana dengan sia-sia. 

5) Kurikulum Sekolah 

Program pembelajaran disekolah berdasarkan pada suatu 

kurikulum yang diterapkan oleh sekolah tersebut. Kurikulum disusun 

berdasarkan tuntutan kemajuan dan kebutuhan masyarakat.
15

 

2. Kecemasan  

a. Pengertian Kecemasan 

Istilah kecemasan  berasal dari kata cemas, cemas adalah perasaan 

emosional seseorang yang sedang mengalami kekhawatiran tentang masa 

akan datang yang tidak bisa diprediksi keadaannya atau hasilnya. 

Kecemasan dalam arti sempit adalah suatu perasaan khawatir, takut dan 

gelisah terhadap sesuatu yang belum terjadi. 

Kecemasan adalah ketegangan rasa tidak aman dan kekhawatiran 

yang timbul karena dirasakan terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan 

tetapi sumbernya sebagian besar tidak diketahui dan berasal dari dalam.
16

 

Kecemasan (anxiety) adalah perasaan campuran yang berisi ketakutan dan 

keprihatinan mengenai masa-masa mendatang tanpa sebab khusus 

ketakutan tersebut.
17

 Kecemasan dapat diartikan sebagai keadaan mental 
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 Dimyati, Mudjiono, 2009, Belajar dan Pembelajaran, Jakarta: PT. Rineka Cipta, h.289 
16

 Depkes RI, 1990. Peraturan Menteri Kesehatan RI No 416/Menkes/Per/IX/1990, 

Jakarta. 
17

 Chaplin James P, Loc. Cit. 
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yang tidak enak yang ditandai dengan kekhawatiran, ketidakenakan, dan 

prarasa yang tidak baik yang tidak dapat dihindari oleh seseorang.
18

  

Kecemasan adalah manifestasi dari berbagai proses emosi yang 

bercampur baur, yang terjadi ketika orang sedang mengalami tekanan 

perasaan (frustasi) dan pertentangan batin (konflik).      

Nevid dkk menyatakan “banyak hal yang harus dicemaskan 

misalnya kesehatan, relasi sosial, ujian, karir dan kondisi lingkungan 

adalah beberapa hal yang dapat menjadi sumber kecemasan”. Chaplin 

menjawab bahwa “kecemasan adalah perasaan campuran berisikan 

ketakutan dan keprihatinan mengenai masa-masa mendatang tanpa sebab 

khusus untuk ketakutan tersebut”. Sedangkan menurut Atkinson 

kecemasan adalah perasaan tidak menyenangkan yang ditandai dengan 

istilah-istilah seperti kekhawatiran, keprihatinan, dan rasa takut yang 

kadang-kadang dialami dalam tingkatan yang berbeda-beda. 

Dari pengertian di atas penulis menyimpulkan bahwa kecemasan 

adalah suatu perasaan yang tidak enak seperti ketakutan, kekhawatiran, 

dan perasaan yang tidak baik mengenai sesuatu yang belum terjadi tanpa 

sebab khusus. Kadang-kadang kecemasan itu dialami dalam tingkat yang 

berbeda-beda.  

Kirklan menyatakan bahwa tingkat kecemasan yang sedang 

biasanya mendorong belajar, sedang tingkat kecemasan yang tinggi 

mengganggu belajar. Kecemasan dianggap sebagai salah satu faktor 

penghambat dalam belajar yang dapat mengganggu kinerja fungsi-

fungsi kognitif seseorang seperti dalam berkonsentrasi, mengingat, 

pembentukan konsep dan pemecahan masalah.
19
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 Supri Yanti, dkk,  Loc. Cit 
19

 Rudiansyah, Loc. Cit. 
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b. Macam - Macam Kecemasan 

Menurut Sigmund Freud, kecemasan dapat dibagi kedalam tiga 

tipe:
20

 

1) Kecemasan realistik, yaitu rasa takut terhadap ancaman atau bahaya-

bahaya nyata yang ada di dunia luar atau lingkungannya. 

2) Kecemasan neurotik, adalah rasa takut jangan-jangan insting-insting 

(dorongan Id) akan lepas dari kendali yang akan menyebabkan dia 

berbuat sesuatu yang bisa membuatnya dihukum. Kecemasan Neorotik 

bukanlah ketakutan terhadap instig-insting itu sendiri melainkan 

ketakutan terhadap hukuman yang akan menimpanya jika suatu insting 

dilepaskan. Kecemasan neoretik berkembang berdasarkan pengalaman 

yang diperolehnya pada maa kanak-kanak, terkait dengan hukuman 

dan ancaman dari orangtua maupun orang lain yang mempunyai 

otoritas, jika dia melakukan perbuatan impulsif.  

3) Kecemasan moral, yaitu rasa takut terhadap suara hati (super ego). 

Orang-orang yang memiliki super ego yang baik cendrung merasa 

bersalah atau malu jika mereka berbuat atau berfikir sesuatu yang 

bertentangan dengan moral. Sama halnya dengan kecemasan neurotik, 

kecemasan moral juga berkembang berdasarkan pengalaman yang 

diperoleh pada masa kanak-kanak, terkait dengan hukuman dan 

ancaman dari orang tua maupun orang lain yang mempunyai otoritas, 

jika dia melakukan perbuatan yang melanggar norma.  

                                                             
20
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Sejumlah kecil kecemasan sering meningkatkan performa 

ini dikenal sebagai kecemasan yang membantu (facilitating 

anxiety). Sedikit mengalami kecemasan akan mendorong siswa 

untuk bertindak. misal dapat membuat mereka masuk kelas, 

membaca buku, mengarjakan tugas, dan belajar untuk ujian. Jika 

anda tak pernak mengalami kecemasan, apakah anda akan 

mengumpulkan tugas yang diberikan? Jika anda tidak pernah 

mengalami kecemasan sama sekali, anda mungkin tidak pernah 

membeli bahkan satu buku teks pun atau masuk kelas.
21

 

 

c. Komponen-Komponen Kecemasan  

Menurut Dacey mengatakan bahwa, “dalam mengenali gejala 

kecemasan dapat ditinjau melalui tiga komponen, yaitu: 

1) Komponen psikologis, berupa kegelisahan, gugup, tegang, cemas, rasa 

tidak aman, takut, cepat terkejut. 

2) Komponen fisiologis, berupa jantung berdebar, keringat dingin pada 

telapak tengan, tekanan darak meninggi (mudah emosi), respon kulit 

terhadap sentuhan berkurang, gerakan berulang-ulang tanpa disadari 

bertambah, gejala somatik atau fisik(otot), gejala somatik 

fisik(sensorik), gejala pernapasan dan gejala pencernaan. 

3) Komponen sosial, yaitu sebuah perilaku yang ditunjukkan oleh 

individu di lingkungannya. Perilaku itu dapat berupa tingkah laku 

(sikap) dan gangguan tidur.
22

   

d. Ciri-Ciri Kecemasan 

Adapun ciri-ciri Kecemasan yang dialami tiap individu ditunjukan 

dengan berbagai macam ciri atau gejala. Menurut Semiun kecemasan 

menyebar ke segenap aspek kepribadian individu yaitu:  

                                                             
21
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22

 Rudiansyah, Op. Cit, h. 99 
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1) Cognition, kecemasan menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan 

terhadap bayangan malapetaka, bahaya, ancaman yang akan menimpa 

diri individu.  

2) Motorically, kecemasan menimbulkan gerakan tidak terkontrol seperti 

gemetar, menggeliat, mengigit bibir.  

3) Somatically, kecemasan mempengaruhi gerakan sistem syaraf otonom 

yang ditandai dengan mulut kering, nafas tersenggal-senggal, jantung 

berdebar keras, ketegangan otot, tangan dan kaki terasa dingin, 

berkeringat dan lain-lain.  

4) Affectivelly, kecemasan mengakibatkan perasan tegang, tidak nyaman, 

khawatir, murung dan sebagainya. 

e. Faktor- Faktor Timbulnya Kecemasan  

Di sekolah, banyak faktor-faktor pemicu timbulnya kecemasan 

pada diri siswa. Menurut Akhmad Sudrajat ada tiga faktor penyebab 

tingginya kecemasan pada diri siswa
23

, yaitu:   

1) Target kurikulum yang terlalu tinggi, iklim pembelajaran yang 

kompetitif, pemberian tugas yang sangat padat, serta sistem penilaian 

yang sangat ketat dan kurang adil dapat menjadi faktor penyebab 

timbulnya kecemasan yang bersumber dari faktor kurikulum.  

Kecemasan yang disebabkan oleh target kurikulum yang terjadi di 

Madrasah Tsanawiyah Islamiyah adalah ketika guru menekankan 

                                                             
23

 Rudiansyah, dkk, “Upaya Guru Dalam Mengatasi Kecemasan Siswa Dalam 

Menghadapi Tes (Pencapaian Hasil Belajar) Siswa di SMP Negeri 3 Banda Aceh”, (Jurnal Ilmiah 

Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah Vol 1, No 1Agustus 2016), h. 18 
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kepada siswanya untuk menghafal ayat-ayat yang terdapat dalam 

setiap materi pembelajaran.   

2) Penerapan disiplin sekolah yang ketat dan lebih mengedepankan 

hukuman, iklim sekolah kurang nyaman, serta sarana dan prasarana 

belajar sangat terbatas juga merupakan faktor pemicu terbentuknya 

kecemasan pada diri siswa yang bersumber dari faktor manajemen 

sekolah.  

3) Sikap dan perlakuan guru yang kurang bersahabat, galak, judes, terlalu 

tegas dan kurang kompeten merupakan sumber penyebab timbulnya 

kecemasan pada diri siswa yang bersumber dari faktor guru. 

Menurut Karen Horney, dalam jurnal Nina Mardiana bahwa 

kecemasan disebabkan oleh tiga unsur yaitu tidak berdaya, rasa 

permusuhan dan rasa menyendiri, faktor-faktor tersebut timbul sebagai 

berikut:
24

 

1) Tidak adanya suasana kehangatan dan keharmonisan dalam keluarga 

dan perasaan anak bahwa ia adalah anak yang ditolak, tidak disayangi, 

tidak dikasihi disamping itu merasa makhluk lemah ditengah-tengah 

alam permusuhan. 

2) Memperlakukan anak tidak adil secara proporsional dan kasih sayang 

serta perhatian rasa simpati dan empaty terhadap anak.  

3) Terjadinya kecemasan karena lingkungan yang penuh dengan 

bermacam-macam ancaman dan halangan, semuanya itu menyebabkan 

merasa hidup dalam alam penuh pertentangan.  

                                                             
24

 Nina Mardiana, Jurnal Sosio- E Kon, Vol. 09 No. 02 Agustus 2017, h. 145 
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3. Menghafal Al-Qur’an pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadits  

a. Pengertian Al-Qur’an  

Al-Qur’an secara etimologi berasal dari kata-kata qara’a- yaqra u- 

qira’atan atau qur’anan, yang berarti mengumpulkan (al-jam’u) dan 

menghimpun (al-dhammu) huruf-huruf serta kata-kata dari satu bagian ke 

bagian yang lain secara teratur
25

. Secara bahasa kata Al-Qur’an merupakan 

bentuk mashdar(kata kerja yang dibendakan), dengan mengikuti standar 

Fu’lan, sebagaimana kata Gufran, Rujhan, dan Syukran. Lafadz Quran 

adalah lafadz mahmuz, yang salah satu bagiannya berupa huruf hamzah 

yaitu pada bagian akhir, karena itu dinamakan Mahmuz Lam, dari lafadz 

Qara-Yaqra(u)- Qira’at(an), Qur’an(an), dengan konotasi Tala, Yatlu-

Tilawat(an): membaca-bacaan kemudian lafadz tersebut mengalami 

konfersi dalam peristilahan syariat dari konotasi harfiah sehingga 

dijadikan sebagai nama untuk bacaan tertentu, yang dalam istilah orang 

arab disebut Tasmiyyah al-maf’ul al-mashdar, menyebut objek dengan 

mashdarnya.
26

 

Secara istilah Al-Qur’an adalah “kalam Allah yang diturunkan 

melalui malaikat jibril kepada Nabi Muhammad secara mutawatir dan 

bernilai ibadah bagi yang membacanya. Al-Qur’an dan hadits merupakan 

sumber pokok ajaran Islam.  
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Yang namanya manusia ini, pasti pernah mengalami segala bentuk 

permasalahan-permasalahan dalam kehidupan, yang terkadang menyebabkan 

ketakutan, kecemasan, kegelisahan yang berlebihan terhadapnya, jika seseorang 

sudah berada dalam kondisi yang seperti itu, maka dia cendrung mencari solusi, 

atau mencari jalan keluar untuk bisa terhindar dari permasalahan-permasalahan 

yang dihadapinya itu, pun juga ketika seseorang telah mengalami ketakutan, 

kecemasan, kegelisanan yang berlebihan, maka dia cendrung akan mencari solusi 

untuk menetralkan perasaan-perasaan yang seperti itu. Disini Al-Qur’an telah 

membahas secar tersirat tentang masalah ini, coba kita cermati firman Allah SWT 

dalam surah al balad : 4 

“sesungguhnya  Kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah” 

(Q.S Al-Balad 4)  

Ayat tersebut menyatakan bahwa manusia itu tidak pernah terlepas dengan 

yang namanya kesusahan dan permasalahan, justru bukan manusia namanya kalau 

tidak pernah ada masalah dalam hidupnya, semakin tinggi jabatan seseorang, 

semakin bertambah banyaknya harta kekayaan seseorang, dan semakin banyaknya 

popularitas yang didapat, maka justru akan semakin bertambah banyaklah 

permasalahn-permasalahan yang dihadapinya, baik itu dari segi ketakutan, stress, 

dan juga kecemasan yang berlebihan.  

Dalam study psikologi, salah satu penyebab anxiety (kecemasan) yang 

berlebihan adalah dengan banyaknya permasalahan-permasalahan dalam hidup, 

disamping itu juga dipengaruhi dengan beberapa faktor lainnya seperti faktor 

lingkungan, masalah-masalah fisiologis, dan juga dipengaruhi oleh kepribadian, 
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yang mana semua itu adalah hal-hal yang sangat tidak meng-enak-kan dan 

menyebabkan seseorang mengalami stress, dan permasalahan lainnya. artinya kita 

telah mampu keluar dari permasalahan-permasalahan yang telah kita 

hadapi.  Allah SWT berfirman tentang solusi permasalahan dalam kehidupan ini 

dalam surah Ar-Ra’ad :  28  

ِ تَْطَمئِنُّ اْلقُلُىبُ  ِ ۗ أَََل بِِذْكِر َّللاَّ  الَِّذيَن آَمنُىا َوتَْطَمئِنُّ قُلُىبُهُْم بِِذْكِر َّللاَّ
 

“(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan 

mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi 

tentram” (Q.S Ar-Ra’ad 28)  

solusi yang paling ampuh untuk mendamaikan hati, menghilangkan perasaan 

ketakutan, kecemasan, dan stress yang berlebihan, dan tentunya juga 

mendatangkan kebaikan-kebaikan. Solusi terbaik untuk mendamaikan hati hanya 

dengan mengingat Allah sesuai dengan firman diatas, namun sering masih banyak 

dari kita yang tidak mengerti akan perkara ini.
27

  

B. Penelitian Yang Relevan  

1. Muhammad Agung,  mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan pada tahun 2017 meneliti dengan judul 

Upaya Guru Pendidikan Agama Islam dalam Mengatasi Kesulitan Belajar 

Siswa pada Materi Mawaris Kelas XII di Sekolah Menengah Atas Negeri 15 

Pekanbaru.  Hasil penelitiannya sebagai berikut: 
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a. Faktor-faktor yang menyebabkan siswa mengalami kesulitan belajar pada 

materi mawaris yang didapatkan melalui wawancara dengan guru 

Pendidikan Agama Islam di SMAN 15 Pekanbaru. 

1) Faktor keadaan siswa (internal dan eksternal) faktor internal adalah 

faktor yang berasal dari dalam diri siswa seperti sulitnya siswa 

mempelajari materi mawaris dan faktor eksternal adalah faktor yang 

berasal dari luar diri siswa seperti pengaruh dari teman dan keluarga.  

2) Perlengkapan belajar di sekolah  

Perlengkapan belajar disekolah sangat mendukung keberhasilan 

didalam proses pembelajaran. Perlengkapan belajar di SMAN 15 

Pekanbaru kurang lengkap, karena hanya memiliki 1 unit LCD 

proyektor saja. Sementara jumlah kelas ada 11 di sekolah tersebut.  

3) Lingkungan sekolah  

4) Lingkungan sekolah menengah atas negeri 15 pekanbaru juga sangat 

mendukung. Karena berada ditempat yang strategis, tidak berada ditepi 

jalan raya dan tempat keramaian.  

b. Upaya guru Pendidikan Agama Islam dalam mengatasi kesulitan belajar 

siswa pada materi mawaris kelas XII di SMA N 15 Pekanbaru diperoleh 

dari angket dikategorikan “cukup baik”, berasal dari pengolahan data 

gabungan angket positif dan negatif dengan  hasil 54, 30%  atau berada 

diantara 41-60%.  

Antara penelitian saya dengan penelitian Muhammd Agung 

memiliki persamaan yaitu sama-sama meneliti tentang upaya guru, namun 
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perbedaannya adalah saudara Muhammd Agung meneliti tentang Upaya 

Guru Pendidikan Agama Islam dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Siswa 

pada Materi Mawaris Kelas XII di Sekolah Menengah Atas Negeri 15 

Pekanbaru. Sedangkan penelitian saya mengenai Upaya Guru Mengatasi 

Kecemasan Siswa dalam Menghafal Al-Qur’an pada mata pelajaran  

Al-Qur’an Hadits di Madrasah Tsanawiyah Islamiyah Siak Hulu 

Kabupaten Kampar. 

2. Nina Mardiana mahasiswi Program  Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas 

Ilmu Pendidikan  dan Pengetahuan Sosial Universitas Indraprasta  PGRI pada 

tahun 2017 meneliti dengan judul Peranan Guru Bimbingan Dan Konseling 

Dalam Upaya Mengurangi Tingkat Kecemasan Siswa Menghadapi Ujian 

Nasional. Hasil penelitiannya sebagai berikut: Peranan Guru Bimbingan dan 

Konseling dalam upaya mengurangi tingkat kecemasan siswa pada saat 

melaksanakan Ujian Akhir Nasional di SMA Nusantara I Tangerang –Banten 

termasuk dalam kategori cukup. Antara penelitian saya dengan penelitian Nina 

Mardiana memiliki persamaan yaitu sama-sama meneliti tentang upaya/ 

peranan/ strategi guru, namun perbedaannya adalah saudara Nina Mardiana 

meneliti tentang Peranan Guru Bimbingan Dan Konseling Dalam Upaya 

Mengurangi Tingkat Kecemasan Siswa Menghadapi Ujian Nasional. 

Sedangkan penelitian saya mengenai Upaya Guru Mengatasi Kecemasan 

Siswa dalam Menghafal Al-Qur’an pada mata pelajaran  

Al-Qur’an Hadits di Madrasah Tsanawiyah Islamiyah Siak Hulu Kabupaten 

Kampar. 
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3. Asrizal Abd. Malik, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan pada Tahun 2017, 

meneliti dengan judul Upaya Guru Meningkatkan Minat Baca Siswa pada 

Mata Pelajaran Fikih di Madrasah Tsnawiyah pondok pesantren Madrasah 

Tarbiyah Islamiyah Tanjung Berulak Kabupaten Kampar. Hasil penelitiannya 

sebagai berikut: 

a) Upaya guru meningkatkan minat baca siswa pada mata pelajaran fikih di 

MTS PPMTT Tanjung Berulak. 

Upaya guru mata pelajaran fikih dalam meningkatkan minat baca 

pada mata pelajaran fikih dalam usaha-usahanya ditinjau dari segi 

observasi rata-rata kreativitas upaya guru meningkatkan minat baca pada 

mata pelajaran fikih adalah 74,07%, atau dengan kategori yaitu baik, 

cukup baik dan tidak baik, ditinjau dari segi wawancara terdapat beberapa 

kategori yaitu sering, cukup sering, kadang-kadang, dan tidak ada.  

b) Faktor-faktor yang mempengaruhi upaya guru meningkatkan minat baca 

siswa pada mata pelajaran fikih di MTS PPMTT Tanjung Berulak: 

1) Guru mata pelajaran fikih berlatarkan lulusan fakultas syariah ilmu 

hukum UIN Suska Riau, dan guru pendidikan fikih mengalami kendala 

baik dari fasilitas buku perpustakaan yang masih kurang atau belum 

memadai dan minat belajar siswa yang masih kurang.  

2) Kerjasama yang baik guru mata pelajaran fikih dengan guru mata 

pelajaran yang sebidang dan kerjasama yang baik guru mata pelajaran 

fikih dengan guru mata pelajaran yang lain. 
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3) Ketersediaan buku fikih dalam meningkatkan minat baca siswa pada 

mata pelajaran fikih di MTS PPMTT Tanjung Berulak masih kurang 

memadai dan buku-buku katalog masih kurang.   

Antara penelitian saya dengan penelitian Asrizal Abd. Malik memiliki 

persamaan yaitu sama-sama meneliti tentang guru, namun perbedaannya 

adalah saudara Asrizal Abd. Malik meneliti tentang Upaya Guru 

Meningkatkan Minat Baca Siswa pada Mata Pelajaran Fikih di Madrasah 

Tsnawiyah pondok pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah Tanjung Berulak 

Kabupaten Kampar, Sedangkan penelitian saya mengenai Upaya Guru 

Mengatasi Kecemasan Siswa dalam Menghafal Al-Qur’an pada mata 

pelajaran Al-Qur’an Hadits di Madrasah Tsanawiyah Islamiyah Siak Hulu 

Kabupaten Kampar. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa baik judul 

maupun permasalahan penelitian yang penulis bahas dalam penelitian ini 

belum pernah diteliti sebelumnya oleh peneliti-peneliti lain.  

C. Konsep Operasional 

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan sebagai acuan dalam 

menerapkan konsep teori di lapangan. Untuk menghindari kesalahpahaman 

terhadap konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka konsep 

tersebut penulis operasionalkan sebagai penjelasan sekaligus untuk membatasi 

konsep teoritis yang masih global.  

Penelitian ini berkenaan dengan upaya guru mengatasi kecemasan siswa 

dalam menghafal Al-Qur’an pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadits di Madrasah 
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Tsanawiyah Islamiyah. Adapun variabel penelitian yang akan dioperasionalkan 

adalah: 

1. Upaya guru dalam mengatasi kecemasan siswa dalam menghafal     

Al-Qur’an pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadits adalah: 

a. Menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan.  

b. Menerapkan rasa humor dirinya maupun para siswanya  

c. Melakukan kegiatan selingan, misalnya game.  

d. Melakukan kegiatan pembelajaran di luar kelas. 

e. Memberikan materi dan tugas-tugas akademik dengan tingkat kesulitan 

yang moderat.  

f. Menggunakan pendekatan humanistik dalam pengelolaan kelas.  

g. Mengembangkan sistem penilaian yang menyenangkan. Memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk melakukan penilaian diri atas tugas dan 

pekerjaan yang telah dilakukannya. 

h. Guru berupaya untuk menanamkan kesan positif dalam diri siswa.   

i. Pengembangan manajemen sekolah yang memungkinkan tersedianya 

sarana dan prsarana pokok yang dibutuhkan untuk kepentingan 

pembelajaran siswa.  

j. Menciptakan lingkungan yang nyaman. 

1) Menerapkan disiplin sekolah yang manusiawi. 

2) Menghindari bentuk tindakan kekerasan fisik maupun psikis di 

sekolah,  
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2. Faktor-faktor yang mempengaruhi upaya guru mengatasi  kecemasan 

siswa dalam menghafal Al-Qur’an pada mata pelajaran Al-Qur’an 

Hadits adalah:  

a. Pendidikan guru 

b. Pengalaman guru 

c. Lingkungan dan sarana yang mendukung 

d. Alokasi waktu pembelajaran 

e. Kurikulum sekolah  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan pada semester genap tahun ajaran 

2018/2019. Tempat penelitian di MTs Islamiyah Jl. MTs Desa Baru Kecamatan 

Siak Hulu Kabupaten Kampar. 

 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah guru mata pelajaran Al-Qur’an Hadits. 

Sedangkan yang menjadi objek penelitiannya adalah upaya guru mengatasi 

kecemasan siswa dalam pembelajaran Al-Qur’an Hadits di Madrasah Tsanawiyah 

Islamiyah Siak Hulu Kabupaten Kampar.  

 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian ini adalah guru Al-Qur’an Hadits sebanyak 1 orang 

dan seluruh siswa yang berjumlah 64 orang di Madrasah Tsanawiyah Islamiyah 

Siak Hulu Kabupaten Kampar. Menurut Suharsimi Arikunto, apabila subjeknya 

kurang dari 100, lebih baik ambil semua sehingga penelitiannya merupakan 

penelitian populasi, tetapi jika jumlah subjeknya besar, dapat diambil antara 10%, 

- 15% atau 20% - 25% atau lebih.
28

   

Jumlah populasi penelitian kurang dari 100 orang, maka peneliti tidak 

mengambil sampel (sampel jenuh). 

                                                             
28

 Suharsimi Arikunto,2006, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: 

Rineka Cipta), h. 246. 
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D. Tekhnik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung kepada 

objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Apabila 

objek penelitian bersifat prilaku dan tindakan manusia, fenomena alam 

(kejadian-kejadian yang ada di alam sekitar), proses kerja, dan penggunaan 

respon kecil.
29

 Teknis penggunaan metode ini adalah dengan cara peneliti 

langsung datang ke lokasi penelitian untuk mengamati secara langsung upaya 

yang dilakukan guru Al-Qur’an Hadits di Madrasah Tsanawiyah Islamiyah 

Siak Hulu Kabupaten Kampar.  

2. Wawancara 

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan 

untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.
30

 Dengan cara 

melakukan dialog secara lisan dimana peneliti mangajukan pertanyaan kepada 

responden atau informan (guru) dan responden atau informan juga menjawab 

secara lisan. Dimana interaksi yang terjadi antara pewawancara dan obyek 

penelitian ini menggunakan interview bentuk terbuka sehingga dapat 

diperoleh data yang lebih luas dan mendalam.
31

 Wawancara sebagai alat 

pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi yang 

berkenaan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi upaya guru mengatasi 

                                                             
29

 Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian, (Bandung : Alfabeta, 2013), 

h. 30 
30

 Ibid, h. 29  
31

 Amri Darwis, Metode Penelitian Pendidikan Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 

56 
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kecemasan siswa dalam menghafal Al-Qur’an pada mata pelajaran Al-Qur’an 

Hadits di Madrasah Tsanawiyah Islamiyah. 

3. Kuesioner (Angket) 

Kuesioner merupakan tekhnik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan tekhnik pengumpulan 

data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti yang akan diukur dan tahu apa 

yang bisa diharapkan dari responden.
32

 

Tekhnik angket ini peneliti bagikan kepada siswa untuk memperoleh 

data dari siswa tentang upaya yang dilakukan guru dalam mengatasi 

kecemasan siswa di Madrasah Tsanawiyah Islamiyah Siak Hulu. 

4. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah instrumen penelitian yang menggunakan barang-

barang tertulis sebagai sumber data, misalnya buku-buku, majalah, dokumen, 

jurnal, peraturan-peraturan, dan lain-lain.
33

 Metode  ini digunakan untuk 

mencari data mengenai profil Madrasah Tsanawiyah Islamiyah yang 

dibutuhkan oleh peneliti dalam penelitian ini. 

 

                                                             
32

 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 

2014), h. 142 
33

 Hartono, Analisis, item Instrumen, (Pekanbaru: Zanafa, 2015), h.88 
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E. Tekhnik Analisis Data 

Penelitian ini bersifat deskriptif, untuk itu penulis menggunakan tekhnik 

analisis data deskriptif kualitatif dengan persentase. Rumus persentase sebagai 

berikut: 
34

 

P= 
  

 
       

Keterangan:  

P  = Angka Persentase 

F  = Frekuensi yang sedang dicari persentasenya 

N = Number of Cases (jumlah frekuensi/ banyaknya individu) 

100  = Bilangan Tetap. 

Upaya guru mengatasi kecemasan dapat diklarifikasikan dalam lima 

kategori yaitu: sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik, tidak baik. Secara 

kuantitatif upaya guru mengatasi kecemasan siswa ditentukan hasil akhir dari 

analisis dengan ketentuan atau patokan sebagai berikut: 

81%-100%  = dikategorikan sangat baik 

61%-80%    = dikategorikan baik 

41%-60%    = dikategorikan cukup baik 

21%-40%    = dikategorikan kurang baik 

0%-20%     = dikategorikan tidak baik
35

 

 

  

                                                             
34

 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2004), 

h. 43 
35

  Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian, (Bandung : Alfabeta, 

2008), h. 11 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis data penelitian maka dapat disimpulkan 

bahwa upaya guru dalam mengatasi kecemasan siswa dalam menghafal Al-Qur’an 

pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadits di MTs Islamiyah Siak Hulu dikategorikan 

Baik. Guru memotivasi siswa, mengatur posisi duduk siswa sesuai tingkat 

kecemasaanya. Hasil observasi diperoleh 61,81 % dan hasil angket dari siswa 

70,24 %. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi upaya guru mengatasi  kecemasan 

siswa dalam menghafal Al-Qur’an pada mata pelajaran  

Al-Qur’an Hadits yaitu sarana dan prasarana yang  kurang mendukung, guru  

Al-Qur’an Hadis bukan lulusan kependidikan guru namun sudah mengikuti akta 

4, pengalaman guru mengajar sudah lebih 20 tahun, fasilitas kurang memadai,  

lingkungan sekolah sudah efektif karena jauh dari keramaian, kurikulum yang 

digunakan kurikulum 2013 (K13). 

B. Saran  

1. Kepada guru mata pelajaran Al-Qur’an Hadits di MTs Islamiyah Siak Hulu 

untuk dapat meningkatkan profesionalitas dalam pembelajaran  

Al-Qur’an Hadits Khususnya dalam menghafal Al-Qur’an baik dalam aspek 

penggunaan metode mengajar maupun dalam penguasaan materi. 
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2. Kepada kepala sekolah harus meningkatkan fasilitas yang ada di MTs 

Islamiyah khususnya fasilitas dalam menghafal Al-Qur’an. 

3. Kepada siswa hendaknya selalu aktif dalam belajar serta meningkatkan 

perhatian kepada guru Al-Qur’an hadits yang sedang mengajar dikelas 

terkhusus dalam menghafal Al-Qur’an sehingga prestasi dalam menghafal 

Al-Qur’an menjadi lebih baik. 
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LEMBAR OBSERVASI 

 

Hari/ Tanggal  : 

Nama Guru  :    Kelas  : 

Observasi ke  :    Materi : 

 

NO ASPEK YANG DIAMATI 

HASIL 

OBSERVASI 

YA TIDAK 

1 
Guru merapikan tempat duduk siswa sesuai dengan 

tingkat kecemasannya. 

  

2 
Guru memotivasi siswa sebelum menghafal  

Al-Qur’an. 

  

3 
Guru menjelaskan hafalan  

Al-Qur’an yang hendak dicapai. 

  

4 

Guru melakukan apersepsi (menghubungkan 

hafalan Al-Qur’an yang telah lalu dengan hafalan  

Al-Qur’an yang akan dipelajari) 

  

5 
Guru menggunakan media yang bisa menimbulkan 

minat siswa dalam menghafal Al-Qur’an. 

  

6 
Guru memberikan pujian kepada seluruh siswa 

yang mengikuti pembelajaran  

  

7 Guru menyisipkan humor dalam pembelajaran.   

8 
Guru menggunakan metode yang tepat sesuai 

kemampuan siswa dalam menghafal Al-Qur’an 

  

9 

Guru menggunakan metode pembelajaran yang 

banyak melibatkan keaktifan siswa dalam 

menghafal Al-Qur’an. 

  

10 
Guru melakukan komunikasi yang baik dengan 

siswa selama proses menghafal Al-Qur’an. 

  

11 
Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

dapat berperan aktif dalam menghafal Al-Qur’an. 

  

12 

Guru mengisi waktu jeda dengan kuis yang 

menarik. Seperti menyambungkan  ayat. 

 

  



 

13 
Guru memberikan perhatian kepada siswa yang 

membutuhkan perhatian khusus 

  

14 

Guru memberikan tugas hafalan dengan tingkat 

kesulitan yang bervariasi sesuai dengan 

kemampuan siswa dalam menghafal Al-Qur’an 

  

15 
Guru melakukan kegiatan menghafal Al-Qur’an 

diluar kelas. 

  

16 
Guru dapat mengembangkan pola hubungan yang 

akrab, , penuh kasih sayang kepada siswa  

  

17 

Guru menghindari penggunaan reinforcement 

negatif (hukuman) terhadap siswa yang belum 

mampu menghafal Al-Qur’an sesuai target hafalan. 

  

18 

Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

melakukan penilaian diri (self assessment) atas 

tugas hafalan yang telah dilakukannya. 

  

19 
Guru memberikan umpan balik yang positif 

sesudah melaksanakan pengujian hafalan siswa. 

  

20 

Guru berupaya untuk menanamkan kesan positif 

dalam diri siswa, dengan hadir sebagai sosok yang 

menyenangkan, penuh empati dan dapat diteladani 

  

21 
Guru menyediakan sarana pokok yang dibutuhkan 

siswa dalam menghafal Al-Qur’an.  

  

22 

Guru mengatur kelas sebagai lingkungan yang 

nyaman dan terbebas dari berbagai gangguan dalam 

menghafal Al-Qur’an 

  

23 
Guru menyarankan agar siswa mengulang 

hafalannya dirumah. 

  

24 
Guru menghindari bentuk tindakan kekerasan fisik 

maupun psikis. 

  

 Jumlah skor   

Persentase (%)   

 
  



 

ANGKET PENELITIAN 

 

Petunjuk pengisian  angket. 

1. Dimohon kesediaan saudara/I mengisi angket ini dengan sejujur-jujurnya 

karena jawaban saudara terjamin kerahasiaannya. 

2. Pilihlah satu alternatif jawaban di bawah ini yang menurut saudara paling 

sesuai dan berilah tanda checklist ( √ ) pada alternatif jawaban yang saudara 

pilih. 

Keterangan: 

SL : Selalu 

SR : Sering 

KD : Kadang-kadang 

JR : Jarang 

TP : Tidak pernah 

NO PERNYATAAN 
ALTERNATIF JAWABAN 

SL SR KD JR TP 

1 
Guru merapikan tempat duduk siswa sesuai dengan 

tingkat kecemasannya. 

     

2 Guru memotivasi siswa sebelum menghafal Al-Qur’an.      

3 Guru menjelaskan hafalan Al-Qur’an yang hendak 

dicapai. 

     

4 
Guru melakukan apersepsi (menghubungkan hafalan Al-

Qur’an yang telah lalu dengan hafalan Al-Qur’an yang 

akan dipelajari) 

     

5 Guru menggunakan media yang bisa menimbulkan minat 

siswa dalam menghafal Al-Qur’an. 

     

6 Guru memberikan pujian kepada seluruh siswa yang 

mengikuti pembelajaran  

     

7 Guru menyisipkan humor dalam pembelajaran.      

8 Guru menggunakan metode yang tepat sesuai kemampuan 

siswa dalam menghafal Al-Qur’an 
     



 

 
  

9 Guru menggunakan metode pembelajaran yang banyak 

melibatkan keaktifan siswa dalam menghafal Al-Qur’an. 
     

10 Guru melakukan komunikasi yang baik dengan siswa 

selama proses menghafal Al-Qur’an. 
     

11 Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk dapat 

berperan aktif dalam menghafal Al-Qur’an. 
     

12 Guru mengisi waktu jeda dengan kuis yang menarik. 

Seperti menyambungkan  ayat. 
     

13 Guru memberikan perhatian kepada siswa yang 

membutuhkan perhatian khusus 
     

14 
Guru memberikan tugas hafalan dengan tingkat kesulitan 

yang bervariasi sesuai dengan kemampuan siswa dalam 

menghafal Al-Qur’an 

     

15 Guru melakukan kegiatan menghafal Al-Qur’an diluar 

kelas. 
     

16 Guru dapat mengembangkan pola hubungan yang akrab, 

penuh kasih sayang kepada siswa  
     

17 
Guru menghindari penggunaan reinforcement negatif 

(hukuman) terhadap siswa yang belum mampu menghafal 

Al-Qur’an sesuai target hafalan. 

     

18 
Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

melakukan penilaian diri (self assessment) atas tugas 

hafalan yang telah dilakukannya. 

     

19 Guru memberikan umpan balik yang positif sesudah 

melaksanakan pengujian hafalan siswa. 
     

20 
Guru berupaya untuk menanamkan kesan positif dalam 

diri siswa, dengan hadir sebagai sosok yang 

menyenangkan, penuh empati dan dapat diteladani 

     

21 Guru menyediakan sarana pokok yang dibutuhkan siswa 

dalam menghafal Al-Qur’an.  
     

22 
Guru mengatur kelas sebagai lingkungan yang nyaman 

dan terbebas dari berbagai gangguan dalam menghafal Al-

Qur’an 

     

23 Guru menyarankan agar siswa mengulang hafalannya 

dirumah. 
     

24 Guru menghindari bentuk tindakan kekerasan fisik 

maupun psikis. 
     

 
Jumlah skor      

Persentase %      



 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi Upaya guru mengatasi kecemasan siswa dalam 

menghafal Al-Qur’an pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadits:  

1. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi Upaya ibu mengatasi kecemasan 

siswa dalam menghafal Al- Qur’an pada mata pelajaran  

Al-Qur’an Hadis? 

2. Bagaimana cara ibu mengatasi jika ada siswa yang cemas ketika menyetor 

hafalan Al-Qur’an?  

3. Apa latar belakang pendidikan ibu? 

4. Sudah berapa lama ibu mengajar sebagai guru mata pelajaran 

Al-Qur’an hadits di Mts Islamiyah ini? 

5. Bagaimana pengalaman ibu dalam mengatasi kecemasan siswa? 

6. Bagaimana ketersediaan fasilitas di Madrasah ini? 

7. Apakah sarana dan prasarana yang tersedia sudah mendukung Upaya ibu 

mengatasi kecemasan siswa dalam menghafal  Al-Qur’an? 

8. Apakah alokasi waktu pembelajaran yang ibu gunakan sudah sesuai dengan 

upaya ibu mengatasi kecemasan siswa dalam menghafal Al-Qur’an?  

9. Apakah kondisi lingkungan di MTs Islamiyah ini sudah mendukung upaya 

ibu dalam mengatasi kecemasan siswa dalam menghafal 

Al-Qur’an? 

10. Apa kurikulum yang digunakan di MTs Islamiyah ? 



 

11. Apakah kurikulum yang diterapkan di MTs Islamiyah ini sudah mendukung 

upaya ibu mengatasi kecemasan siswa dalam menghafal Al-Qur’an? 

 



 

DOKUMENTASI 

 

Wawancara bersamaguru Al-Qur’an Hadits 

 

Pembagian Angket 



 

 

Penulis Menjelaskan Tata Cara Pengisian Angket 

 

Penulis Mengobservasi Guru Al-Qur’an Hadits 
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