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ABSTRAK 
 

Minat untuk membaca dan menulis Al-Qur’an di kalangan sebagian remajamuslim Indonesia saat ini 
mulai berkurang. Demikian pula di lingkungan MAN 2 Surakarta. Kurangnya minat belajar membaca 
dan menulis Al-Qur’an ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pada akhirnya, menjadi tugas guru 
PAI-lah untuk berupaya meningkatkan minat baca dan tulis Al-qur’an pada siswa tersebut. Berbagai 
upaya dilakukan oleh guru untuk kepentingan hal tersebut berhasil atau tidaknya upaya tersebut sangat 
bergantung pada berbagai faktor yang mempengaruhinya. 
Berdasarkan latarbelakang masalah di atas dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti adalah: 
“Bagaimana upaya Guru Agama Islam dalam meningkatkan minat baca tulis Al-Qur’an pada peserta 
didik di MAN 2 Surakarta tahun pelajaran 2015/2016. 
Jenis penelitian ini tergolong penelitian lapangan (Field research). Metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah dokumentasi, observasi dan wawancara. Sedangkan untuk menganalisis hasil 
penelitian ini, digunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif yang terdiri dari lima kegiatan yaitu 
mengumpulkan data dan menelaah seluruh data dari berbagai sumber (wawancara, observasi, dan 
dokumentasi), mereduksi data, kemudian difilter yang sesuai dengan teori dan rumusan masalah, data 
disajikan dalam bentuk narasi, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil peneltian ini adalah bentuk-bentuk dorongan yang diberikan guru PAI kepada siswa-siswinya 
adalah memberikan pemahaman sedini mungkin tentang pentingnya penguasaan baca tulis Al-Qur’an. 
Keuntungan yang diperoleh siswa adalah untuk kondisi saat ini telah banyak perguruan tinggi yang 
memberikan biaya gratis kepada hafizh Al-Qur’an. Harapannya dengan motivasi ini siswa semangat dan 
terdorong untuk menghafalkan Al-Qur’an. 
 
Kata Kunci: Upaya Guru, Pendidikan Agama Islam, Minat Baca dan Tulis Al-Qur’an  

 
 

ABSTRACT 
 
Interest for reading and writing of Qur'an among some Moslem adolescent Indonesia at this time 
began to decrease. That way also was happened in environment of MAN 2 Surakarta. The lack of 
learning interest to reading and writing of Qur'an couldcause by several factors. In the end, the task of 
Islamic Education teacher was the one to attempt to increase reading and writing Qur'an interest on 
these students. Various attempts were made by the teacher for the sake of it success or failure of these 
efforts rely heavily on the various factors that influence it. 
Based on the background of the above problems could be formulated issues to be studied were: "How 
the efforts of Islamic Religious Teacher was increase the reading and writing interest of Qur’an at the 
students in MAN 2 Surakarta 2015/2016 academic year. 
Type of this research was classified as field research. The data collecting methodwas used 
documentation, observation and interviews. Meanwhile, to analyze the results of this study, was used 
qualitative descriptive approach consisted of five activity that was collecting data and analyze entire data 
from various source(interviews, observation, and documentation), reducing data, then filter matching 
with theory and formula of the problem, data presented in narrative form, and conclusion withdrawal. 
This research result were forms of encouragement given the Islamic Education teacher to the students 
as early as possible was to provide an understanding of mastering reading and writing of Qur'an 
importance. Advantage obtained by students was to the condition of in this time having many colleges 
giving expense gratos to hafizh Qur'an. Its expectation with this motivation hence student earn more 
motivated and impelled to learn by heart of Qur'an. 

 
Keywords: Efforts Teacher, Islamic Education, Interest reading and writing Qur'an interest, MAN 
(State High Islamic School) 2. 
  

1. PENDAHULUAN 

Guru sebagai ujung tombak pelaksanaan pendidikan memiliki beban dan tanggung jawab dalam pencapaian tujuan 

pendidikan ini, walaupun memang harus di dukung oleh berbagai komponen pendidikan lainnya. Sebagai pendidik 

profesional, guru bukan saja di tuntut melaksanakan tugasnya secara profesional. 

Dalam proses pendidikan di lingkungan madrasah aliyah, pembentukan manusia yang beriman, bertaqwa 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan berbudi pekerti luhur diwujudkan dalam rumpun mata pelajaran Pendidikan 
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Agama Islam, yang terdiri atas mata pelajaran Aqidah, Akhlaq, Al-quran, Hadist, Fiqih, dan Sejarah Kebudayaan 

Islam. Beberapa kemampuan dasar keagamaan juga wajib di tetapkan kepada siswa, termasuk salah satunya ialah 

kemampuan membaca dan menulis Al-Qur’an. 

Minat untuk membaca dan menulis Al-Qur’an di kalangan sebagian remaja muslim Indonesia saat ini mulai 

berkurang. Demikian pula di lingkungan  MAN 2 Surakarta.Kurangnya minat belajar membaca dan menulis Al-

Qur’an ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pada akhirnya, menjadi tugas guru PAI-lah untuk berupaya 

meningkatkan minat baca dan tulis Al-quran pada siswa tersebut. Berbagai upaya dilakukan oleh guru untuk 

kepentingan hal tersebut berhasil atau tidaknya upaya tersebut sangat bergantung pada berbagai faktor yang 

mempengaruhinya. 

Berdasarkan hasil observasi dengan guru PAI pada sekolah tersebut didapatkan keterangan bahwa minat 

baca tulis Al-quran di MAN 2 Surakarta masih kurang mengingat siswa yang banyak dengan jumlah siswa yang bisa 

baca tulis Al-Qur’an tidak seimbang. Hal itu menunjukan bahwa peranan guru di MAN 2 Surakarta dalam mendidik 

belum optimal. Berdasarkan fenomena di atas penulis tertarik untuk meneliti dan membahas dalam penulisan skripsi 

dengan judul “Upaya Guru Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan Minat Baca danTulis Al-Qur’an di MAN 

2 Surakarta” Tahun Pelajaran 2015/2016” 

Berdasarkan latarbelakang masalah di atas dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti adalah: 

“Bagaimana upaya Guru Agama Islam dalam meningkatkan minat baca tulis Al-quran pada peserta didik di MAN 2 

Surakarta tahun pelajaran 2015/2016?” 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang upaya guru Agama Islam dalam meningkatkan minat 

baca tulis Al-quran di MAN 2 Surakarta tahun pelajaran 2015/2016. 

2. METODE PENELITIAN 

2.1 Tempat dan Subjek Penelitian 

Tempat penelitian di Madrasah Aliyah Negeri 2 Surakarta, sedangkan subjek penelitian adalah Guru Pendidikan 

Agama Islam pada sekolah tersebut. Tempat tersebut dipilih karena berhasil menumbuhkan minat baca Al qur’an 

cukup baik untuk lulusannya maupun yang masih berstatus belajar di sekolah tersebut. 

2.2 Metode Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Hibermen dengan proses analisis deskriptif 

kualitatif, yang terdiri dari tiga kegiatan yaitu: pengumpulan data sekaligus reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan atau verifikasi. 

Data yang telah terkumpul dilakukan reduksi (data reduction), kemudian seperangkat hasil reduksi data 

diorganisasikan dan didisplay/disajikan dalam bentuk narasi. Terakhir pengambilan kesimpulan/verifikasi 

menggunakan metode deduktif yaitu suatu penalaran yang berpangkal pada suatu peristiwa umum, yang 

kebenarannya telah diketahui atau diyakini, dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat 

lebih khusus.  Metode deduktif digunakan dalam sebuah penelitian disaat penelitian berangkat dari sebuah teori yang 

kemudian dibuktikan dengan pencarian fakta. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian disini mengacu pada wawancara, observasi dan dokumentasi yang merupakan cara pengumpulan 

data-data yang didapatkan penulis. Wawancara yang dilakukan peneliti kepada guru PAI yang berjumlah 3 orang. 

Dalam upaya menumbuhkan minat baca dan tulis Al-Quran di MAN 2 Surakarta, beberapa langkah dan 

metode telah dilakukan oleh guru PAI pada sekolah tersebut. Pertanyaan yang diajukan kepada guru PAI adalah 

seputar upaya yang dilakukan untuk menumbuhkan minat baca tulis Al-Qur’an dan metode yang digunakan oleh 

guru tersebut. Hasil wawancara dengan Bapak. Sutan Muda Faisal menyatakan bahwa: 

“Upaya yang dilakukan guru PAI adalah setiap tatap muka 45 menit selalu ditanyakan tentang hafalannya. 

Langkah berikutnya adalah setiap anak yang masuk di MAN 2 Surakarta sama-sama mempunyai target 3 tahun 

harus hafal minimal juz 30. Adapun hafalan ini merupakan salah satu syarat untuk pengambilan kartu ujian” 

Adapun metode yang dilakukan untuk dapat mencapai target tersebut seperti hasil wawancara berikut ini: 
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“Metode yang digunakan untuk mendukung program tersebut adalah pengenalan hutruf Arab dilakukan sedini 

mungkin dan ini memang ada dalam mapel Bahasa Arab. Kemudian untuk menghadapi anak yang tidak patuh 

akan pembelajara bahasa Arab, guru mengorganisasi kelas dalam artian ada pengelompokan anak dengan 

melihat latar belakang anak tersebut, dan apabila metode ini gagal dilakukan berarti guru telah gagal dalam 

mengorganisasi kelas” 

Adapun metode untuk menghadapi anak-anak yang malas dan kurang memperhatikan mata pelajaran baca tulis Al-

Qur’an, seperti hasil wawancara berikut ini:  

“Menghadapi anak yang malas-malasan seperti tidur saat pelajaran atau bermain-main sendiri, maka cara yang 

ditempuh adalah dengan mendatangi langsung anak tersebut saat itu juga agar sifat malas tersebut tidak 

merembet kepada temannya yang lain” 

Berkaitan dengan prestasi pada ajang perlombaan MTQ yang pernah diikuti, dari hasil wawancara menunjukkan 

bahwa MAN 2 Surakarta pernah mendapat Ranking I yang diadakan oleh Kemenag bertempat di IAIN Kartasura. 

Hasil wawancara dengan Guru PAI Bapak Sutan Muda Faizal berkaitan dengan upaya yang dilakukan untuk 

menumbuhkan minat baca tulis Al-Qur’an dan metode yang digunakan oleh guru adalah sebagai berikut: 

“Upaya yang dilakukan pada tahap pertama adalah seluruh siswa dipilah-pilah karena kemampuan anak dengan 

latar belakang masing-masing otomatis tidak sama. Dari awal anak juga sudah ditekankan tentang pentingnya 

bahasa Arab, walaupun pada kenyataannya masih banyak siswa yang ketika membaca Al-Qur’an tidak enak 

didengar sama sekali.” 

Adapun metode yang dilakukan untuk dapat mencapai target tersebut seperti hasil wawancara berikut ini: 

“Berkaitan dengan hafalan Al-Qur’an setiap guru mempunyai cara dan trik sendiri karena hafalan Al-Qur’an 

berbeda dengan hafalan matematika dan pelajaran yang lain. Sebenarnya untuk membaca 1 juz Al-Qur’an 

hanya membutuhkan waktu kira-kira 1 jam, dan yang paling kuat hafalannya biasanya yang sering sholat malam. 

Setidaknya sampai saat ini sudah banyak siswa yang hafal 6 juz, 10 juz dan lain-lain”. 

Adapun metode untuk menghadapi anak-anak yang malas dan kurang memperhatikan mata pelajaran baca tulis Al-

Qur’an, seperti hasil wawancara berikut ini:  

“Selama ini yang dilakukan agar anak-anak mempunyai semangat dalam membaca dan menulis Al-Qur’an 

adalah dengan menekankan menghafalkan dan menghafalkan setiap saat.” 

Hasil wawancara dengan Guru PAI Ibu.Sri Suyati berkaitan dengan upaya yang dilakukan untuk menumbuhkan 

minat baca tulis Al-Qur’an dan metode yang digunakan oleh guru adalah sebagai berikut: 

“Upaya-upaya yang dilakukan adalah dengan pendekatan individudilihat dari latar belakang anak karena ada 

yang berasal dari pondok pesantren, dari MTs dan SMP umum. Ada penekanan juga bahwa menghafal Al-

Qur’an merupakan sesuatu yang istimewa karena untuk saat ini sudah mulai banyak perguruan tinggi yang 

memberi kesempatan untuk masuk tanpa tes bahkan gratis karena hafal Al-Qur’an”. 

Adapun metode untuk menghadapi anak-anak yang malas dan kurang memperhatikan mata pelajaran baca tulis Al-

Qur’an, seperti hasil wawancara berikut ini:  

“Metode yang dilakukan adalah bahwa yang dihadapi adalah anak usia remaja sehingga guru berposisi sebagai 

teman karena sering ditemukan bahwa siswa tersebut belum bisa sama sekali baca tulis Al-Qur’an, kalau mau 

masuk ke TPA secara usia tidak memungkinkan, sehingga guru memberikan kesempatan kepada siswa tersebut 

untuk dididik secara khusus.” 

“Metode lain yang diterapkan adalah apabila ada anak yang kesulitan, maka dibantu untuk menyelesaikannya 

dan pendekatan individu sifatnya tidak hanya di dalam kelas saja, akan tetapi juga dilakukan di luar kelas 

bahkan setelah jam pelajaran di sekolah selesai” 

Berkaitan dengan prestasi pada ajang perlombaan MTQ yang pernah diikuti, hasil wawancara menunjukkan bahwa 

MTQ sebagai tambahan semangat yang dilaksanakan setiap hari jum’at dan sifatnya ekstra kurikuler. Program ini 

diikuti bagi siswa yang sudah menguasai Al-Qur’an secara baik dan mendekati sempurna. 
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Uaraian di atas dapat difahami, bahwa apa yang dikerjakan guru untuk membangkitkan gairah belajar setiap 

siswa tidak lain adalah untuk memberikan motivasi kepada siswa dalam proses interaksi belajar mengajar. 

Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan peran guru agama khususnya sebagai pendidik di dalam kelas 

memegang peran profesional dalam menjalankan tugas dan kewajibannya untuk memfasilitasi bakat dan minat serta 

kebutuhan siswa-siswinya. Dari dalam kelas proses pendidikan dimulai, dalam rangka mengembangkan kognitif, 

afektif maupun psikomotorik siswa.  

Dengan segenap keterampilan dan kompetensinya, guru PAI MA Negeri 2 Surakarta telah dapat 

menghidupkan kembali minat baca tulis pada siswa. Hasil akhir dari kerja keras guru adalah cukup baiknya prestasi 

yang diraih oleh siswa seperti juara I lomba MTQ yang diadakan oleh Kemenag. Prestasi tersebut tidak muncul 

begitu saja, namun melalui proses yang panjang dan tidak pernah berhenti berupaya terus agar pemahana dan 

penanaman Al-Qur’an tidak hilang di kalangan remaja khususnya siswa MA Negeri 2 Surakarta. 

Hasil akhir yang diraih oleh siswa-siswi MA Negeri 2 Surakarta adalah bahwa hubungan sesama siswa tidak 

pernah putus walaupun sudah lulus dari sekolah tersebut, tetapi masih terjalin komunikasi yang baik setelah keluar 

dari sekolah. Hal ini dibuktikan dengan adanya pertemuan-pertemuan alumni dan selalu mengadakan perlombaan-

perlombaan untuk semakin mengokohkan hubungan sehingga tidak terputus. 

3.1 Problematika dalam Menumbuhkan Minat Baca dan Tulis Al-Qur’an di MAN 2 Surakarta 

Hasil wawancara didapatkan penjelasan bahwa upaya untuk menekan agar kemalasan siswa dapat teratasi adalah guru 

PAI langsung bertindak mendatangi siswa saat itu juga apabila didapati siswa malas mengikuti pelajaran. Langkah ini 

diambil agar sifat kemalasan tersebut tidak merembet kepada temannya yang lain. Upaya yang lain adalah guru 

membantu kesulitan baca tulis Al-Qur’an anak dan menyelesaikannya dengan cara memberi jam tambahan di luar 

jam pelajaran yang telah ditentukan. Selain itu upaya-upaya pendekatan pembelajaran tidak hanya berbatas di dalam 

kelas saja, namun juga di luar kelas. Guru senantiasa mengontrol siswanya apabila bertemu di luar kelas, sehingga 

siswa akan mengingat-ingat terus akan pelajaran yang diberikan. 

3.2 Kelebihan dan Kekurangan dalam Menumbuhkan Minat Baca dan Tulis Al-Qur’an di MAN 2 

Surakarta 

Kelebihan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelebihan yang ada pada MAN 2 Surakarta terletak pada sistem yang telah 

berlangsung cukup lama, bahwa persoalan baca tulis Al-Qur’an dan hafalan adalah sesuatu yang wajib dilakukan. 

Bahkan pada pokok-pokok tertentu seperti hafalan merupakan prasyarat mutlak dalam mengikuti ujian yang 

dilaksanakan di sekolah. Dengan cara-cara demikian, maka siswa mau tidak mau terikat dengan sistem yang ada 

sehingga menumbuhkan semangat untuk belajar terus menerus.  

Faktor penunjang lain yang menjadi kelebihan sekolah tersebut adalah guru PAI yang sangat peduli tinggi 

terhadap siswa-siswanya dibuktikan dengan membuat suatu metode pembelajaran berkelompok, dimana masing-

masing kelompok mempunyai kemampuan yang berbeda. Tujuan pengelompokan ini adalah agar siswa mudah 

memahami materi yang diberikan guru. Apabila didapati siswa tidak memahami sama sekali baca tulis Al-Qur’an, 

maka diadakan pendidikan secara khusus di luar jam pelajaran. Kasus ini pun masih ditemukan karena latar belakang 

siswa yang bermacam-macam.  

Kekurangan 

Hambatan yang dialami guru PAI adalah keterbatasan waktu tatap muka dengan siswa karena pembelajaran Al-

Qur’an terutama hafalannya tidak sama dengan hafalan-hafalan pada mata pelajaran lain. Sering didapati Hafalan Al-

Qur’an siswa pada hari ini sudah sampai pada surat tertentu, namun pada besoknya justru lupa dengan yang sudah 

dihafalkan. Untuk mengurangi kekurangan-kekurangan yang terjadi adalah dengan mengontrol secara rutin dan 

diampu oleh guru khusus. 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan  

Upaya yang dilakukan guru Pendidikan Agama Islam di Madrasah Aliyah Negeri 2 Surakarta untuk menumbuhkan 

minat baca tulis Al-Qur’an melalui tiga tahap yaitu: 
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1. Menentukan tujuan yang ingin dicapai  

Tujuan baca tulis Al-Qur’an yang diselenggarakan di sekolah tersebut adalah agar lulusannya tidak hanya sekedar 

mampu menguasai ilmu dunia saja namun juga memahami dan menghafal Al-Qur’an. 

2. Menentukan metode yang ingin digunakan  

Metode yang dilakukan untuk menumbuhkan minat baca tulis Al-qur’an antara lain dengan memberikan alokasi 

waktu tatap muka selama 45 menit, Hafalan Al-Qur’an terutama pada juz 30 dijadikan sebagai syarat mengambil 

kartu ujian dan pendekatan individu. 

3. Memberikan dorongan kepada siswa agar belajar dengan sungguh-sungguh  

Bentuk-bentuk dorongan yang diberikan guru PAI kepada siswa-siswinya adalah memberikan pemahaman sedini 

mungkin tentang pentingnya penguasaan baca tulis Al-Qur’an. Kentungan yang diperoleh siswa adalah untuk kondisi 

saat ini telah banyak perguruan tinggi yang memberikan biaya gratis kepada hafizh Al-Qur’an. Harapannya dengan 

motivasi ini siswa semangat dan terdorong untuk menghafalkan Al-Qur’an. 

4.2 Saran 

1. Bagi Pendidikan Agama Islam di Madrasah Aliyah Negeri 2 Surakarta 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja guru Pendidikan Agama Islam sebagai pengabdiannya 

kepada dunia pendidikan khususnya pendidikan baca tulis Al-Qur’an. Penelitian diharapkan berdampak positif 

kepada guru Pendidikan Agama Islam untuk terus meningkatkan dan menemukan metode terbaru dalam 

menghadapi persoalan-persoalan siswa yang semakin bertambah. 

2. Bagi Siswa Madrasah Aliyah Negeri 2 Surakarta 

Siswa hendaknya mengikuti semua program-program yang dijalankan oleh guru Pendidikan Agama Islam dan 

membuang sifat kemalasan-kemalasan yang pada hari ini secara umum menghinggapi remaja terutama belajar Al-

Qur’an. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Sebagai bahan acuan agar penelitian selanjutnya lebih bervariatif dan penelitian lebih didetailkan pada nilai-nilai yang 

terkandung di dalam Al-Qur’an dan tidak hanya sekedar bacaan semata. 
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