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BAB III 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Studi pendahuluan 

Studi pendahuluan merupakan tahap awal dalam melakukan penelitian 

dan pengembangan model. Pada tahap ini, peneliti melakukan observasi dan 

mengumpulkan data-data terkait dengan penerapan model pembelajaran di 

masing-masing sekolah inklusi yang ada di wilayah X karisidenan Surakarta. 

Data-data yang perlu digali oleh peneliti adalah data mengenai model 

pembelajaran membaca Al-Qur’an yang meliputi perencanaan pembelajaran, 

pelaksanaan pembelajaran, sistim evaluasi, sarana prasarana dan factor-faktor 

yang mendukungnya. Tujuan dilakukannya observasi ini adalah untuk 

memperoleh informasi mengenai penerapan model pembelajaran membaca 

Al-Qur’an pada masing-masing sekolah inklusi. Setelah memperoleh 

informasi tersebut, maka peneliti dapat menetapkan konsep produk yang 

dikembangkan hingga produk tersebut benar-benar final dan dapat 

dimanfaatkan oleh lembaga pendidikan.  

Penelitian ini dilakukan di lima sekolah inklusi di Surakarta, 

diantaranya SMA Negerri 8 Surakarta, SMA Muhammadiyah 6 Surakarta, 

SMA Negeri 5 Surakarta, SMK Negeri 8 Surakarta dan SMA Muhammadiyah 

5 Karanganyar. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai hasil data yang 

diperoleh oleh peneliti di lapangan, yaitu : 
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1. Hasil observasi  

Observasi yang dilakukan oleh peneliti kepada responden 

penelitian telah menghasilkan beberapa poin penting diantaranya 

mengenai program keagamaan, sarana prasarana, perencanaan 

pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, 

metode dan media yang digunakan, sumber daya manusia yang 

dimiliki, kemampuan membaca Al-Qur’an, karakteristik anak, minat 

dan motifasi belajar anak di sekolah inklusi. Observasi ini dilakukan 

berdasarkan jadwal yang ada di masing-masing sekolah, sehingga 

peneliti harus menyesuaikan jadwal yang ada di tiap-tiap sekolah.  

Peneliti mengamati proses kegiatan pembelajaran dengan 

berpedoman pada lembar observasi yang telah disusun. Observasi 

difokuskan pada situasi pelaksanaan pembelajaran, kegiatan yang 

dilaksanakan guru serta aktivitas siswa dalam pembelajaran. Peneliti 

melakukan pengamatan selama pembelajaran berlangsung. Observasi 

dimulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti hingga kegiatan 

penutup. Dibawah ini merupakan pembahasan secara rinci mengenai 

hasil observasi masing-masing poin penting yang ditemukan oleh 

peneliti di seluruh SMA inklusi di wilayah X karisidenan Surakarta, 

diantaranya:  

a. SMA Negerri 8 Surakarta 

SMA Negeri 8 Surakarta merupakan lembaga pendidikan 

alih fungsi dari SGPLB (Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa). 
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Gedung-gedung yang ada di SMA Negeri 8 Surakarta merupakan 

hibah dari SGPLB yang didirikan pada tahun 1984 dan dialih 

fungsikan menjadi SMA Negeri 8 Surakarta dengan SK Penegerian 

Nomor : 0106/O/1996. Sekolah ini merupakan salah satu sekolah 

inklusi yang berada di pinggiran kota. Walaupun tempatnya di 

pinggir kota, tetapi sekolah ini cukup diminati oleh banyak orang, 

termasuk anak-anak tunanetra. Sekolah ini memiliki luas sekitar 5-

6 hektar dan memiliki banyak guru serta karyawan. Lembaga ini 

telah menjadi sekolah inklusi, karena telah bersedia menerima 

anak-anak berkebutuhan khusus, khususnya anak tunanetra. 

Walaupun lembaga ini sudah mendapatkan predikat sekolah inklusi 

, namun sekolah ini perlu melakukan penataan dan perbaikan, 

karena masih banyak kekurangan dalam melayani dan 

memfasilitasi anak-anak berkebutuhan khusus.  

Sebuah lembaga pendidikan dikatakan baik atau buruk, 

maka dapat dilihat dari bagaimana kurikulum tersebut 

dilaksanakan, sistem manajemennya, sumberr daya manusia serta 

sarana prasarana yang dimiliki oleh sekolah ini. Observasi ini 

dilaksanakan pada hari Jum’at tanggal 2 dan 16 Oktober 2015. 

Adapun jumlah siswa-siswi tunanetra yang beragama Islam 

berjumlah delapan anak, sedangkan ada satu siswi tunanetra yang 

beragama katolik. Dari delapan siswa tersebut, hanya enam siswa 

yang bersedia untuk dijadikan sebagai subyek penelitian. Berikut 
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ini merupakan daftar nama siswa yang bersedia menjadi subyek 

penelitian, yaitu : 

Tabel 3.1 Daftar nama subyek penelitian  

No DAFTAR NAMA SISWA 

Nama Kelas 

1.  Ahmad Faris X 

2.  Anisa Devi Niasari  X 

3.  Aldiya Fantika Rahmasari   X 

4.  Rahayuning Hutami XI 

5.  Wiji Widayanti XI 

6.  Wahyu Setiawan XII 

 

Berdasarkan daftar nama-nama siswa di atas, maka peneliti 

juga memberi penjelasan mengenai hasil observasi yang telah 

ditemukan oleh peneliti dibidang kurikulum, sumber daya manusia 

dan sarana prasarana yang dapat mendukung berjalannya kegiatan 

keagamaan, khususnya kegiatan membaca Al-Qur’an, yaitu:  

1) Program keagamaan dan sarana prasarana  

Berdasarkan observasi penelitian, peneliti telah 

menemukan bahwa program keagamaan yang direncanakan 

dan dilaksanakan oleh guru-guru PAI di sekolah ini meliputi 

shalat dzuhur berjama’ah, kegiatan membaca Al-Qur’an, 

kegiatan buka bersama dan pesantren kilat pada bulan 

ramadhan, kegiatan halal bihalal antar guru dan siswa, kajian 
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ilmiah di lingkup sekolah, kegiatan lomba keagamaan, dan 

shalat jum’ah di sekolah. Kegiatan keagamaan ini diikuti oleh 

siswa-siswi dari berbagai kelas, baik itu kelas X, kelas XI dan 

kelas XII. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan 

ekstrakurikuler dan bersifat tidak wajib, sehingga para siswa 

tidak diwajibkan atau tidak diharuskan untuk mengikuti 

kegiatan ini. Bagi siswa yang ingin mengikuti kegiatan 

program keagamaan tersebut, mereka dapat mendaftar kepada 

pengurus organisasi rohis yang telah dikoordinasi oleh guru-

guru pendidikan agama Islam.  

Guru-guru PAI yang telah mengampu kegiatan 

keagamaan di sekolah ini adalah ibu Na’im, bapak Turkan, dan 

bapak Slamet. Namun hanya ada dua guru PAI yang aktif 

membimbing, mengarahkan dan membina kegiatan keagamaan 

itu, yaitu ibu na’im dan bapak Turkan. Dari berbagai kegiatan 

tersebut, para siswa kurang berminat untuk mengikutinya, 

sehingga siswa-siswi yang mengikuti kegiatan itu relative 

sedikit. Dari berbagai kegiatan keagamaan tersebut dapat 

diprosentasekan bahwa untuk kegiatan keagamaan hanya 15-

20% yang berminat, itupun sudah termasuk kegiatan 

pembelajaran membaca Al-Qur’an. Segala upaya yang 

dilakukan oleh organisasi rohis dan guru-guru PAI sudah 
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dilakukan, namun upaya-upaya tersebut belum mampu 

menyadarkan dan mengambil hati para siswa. 

Sarana prasarana yang dimiliki sekolah ini juga kurang 

mendukung dan memadai untuk pembelajaran membaca Al-

Qur’an, khususnya bagi anak-anak tunanetra. Fasilitas yang 

dimiliki sekolah ini adalah komputer bicara, mushaf awas, 

masjid, dan beberapa buku agama islam yang tidak 

menggunakan huruf Braille. Sedangkan disisi lain, fasilitas 

yang dapat mendukung kegiatan tersebut meliputi iqra’ Braille 

dan mushaf Al-Qur’an Braille. Selain itu, akses jalan yang ada 

di sekolah ini juga kurang aksesible, sehingga keadaan tersebut 

menyulitkan anak-anak tunanetra untuk mengikuti kegiatan 

tersebut. 

2) Perencanaan pembelajaran  

Kegiatan yang ideal tentu memiliki sebuah 

perencanaan. Jika kegiatan tersebut tidak memiliki 

perencanaan, maka kegiatan itu tidak akan berjalan optimal dan 

hasilnya tidak memuaskan. Begitu pula dengan perencanaan 

pembelajaran, agar kegiatan pembelajaran yang dilakukan 

dapat berjalan dengan optimal, tentu seorang guru hendaknya 

mempersiapkan sebuah konsep perencanaan yang jelas. Dalam 

kegiatan membaca Al-Qur’an ini, data yang dimiliki oleh guru 

PAI meliputi silabus, RPP, materi ajar, dan sumber belajar. 
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Rencana kegiatan pembelajaran yang telah dipersiapkan 

meliputi tiga unsur, diantaranya kegiatan pendahuluan, 

kegiatan inti, dan kegiatan penutup.  

Rencana pembelajaran yang diterapkan dalam kegiatan 

membaca Al-Qur’an ini tidak hanya terfokus pada pokok 

bahasan membaca Al-Qur’an, namun materi yang diberikan 

tiap pekannya selalu berubah-ubah, sehingga materi 

pembelajaran yang diberikan menjadi tidak focus. Alokasi 

waktu yang direncanakan untuk melaksanakan kegiatan 

pembelajaran ini adalah 2 x 45 menit untuk tiap kali 

pertemuan. Kegiatan ini dijadwalkan setiap hari Jum’at pukul 

13.00-15.00 WIB yang bertempat di masjid sekolah. Untuk 

kegiatan perencanaan pembelajaran membaca Al-Qur’an, data 

yang dimiliki guru meliputi silabus, materi pembelajaran, 

metode pembelajaran dan sumber belajar.  

3) Pelaksanaan pembelajaran 

Pelaksanaan pembelajaran membaca Al-Qur’an yang 

diterapkan di sekolah ini cukup terencana, walaupun disisi lain 

model pembelajaran yang diterapkan oleh guru PAI masih 

bersifat monoton, sehingga kemampuan membaca Al-Qur’an 

para siswa menjadi tidak optimal. Hal itu dibuktikan dengan 

adanya kesalahan-kesalahan pada saat membaca Al-Qur’an, 

baik itu kesalahan dalam melafazhkan makhrajnya, kurang 
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memenuhi sifat-sifat hurufnya, kesalahan dalam panjang 

pendeknya bacaan, kurang memperhatikan tanda waqaf, 

kurangnya teknik dalam mengatur pernafasan dan teknik 

membaca yang baik. Kegiatan pembelajaran ini dilaksanakan 

setiap hari Jum’at pada pukul 13.00-15.00 WIB selama dua jam 

pelajaran ( 2 x 45 menit) yang bertempat di masjid sekolah. 

Dibawah ini merupakan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran membaca Al-Qur’an yang diterapkan di sekolah 

ini, yaitu : 

Pembelajaran pertama diawali dengan membuka salam, 

melakukan presensi, dan mengkondisikan siswa untuk 

mengikuti proses pembelajaran. Langkah selanjutnya guru 

memberikan materi ajar. Kemudian guru PAI membagi siswa-

siswi menjadi tiga kelompok belajar, yaitu kelompok pemula, 

kelompok yang membacanya terbata-bata dan kelompok yang 

sudah mampu membaca Al-Qur’an dengan lancar. Guru yang 

mengajar kelompok pemula dan kelompok yang membacanya 

terbata-bata adalah pengurus rohis yang mahir dalam membaca 

Al-Qur’an. Sedangkan kelompok yang sudah mampu membaca 

Al-Qur’an dengan lancar diampu langsung oleh guru 

pendidikan agama Islam.  

Metode pembelajaran yang diterapkan oleh guru PAI 

pada saat itu adalah dengan menggunakan metode ceramah, 
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metode klasikal dan metode demonstrasi. Guru juga tidak 

menggunakan media pembelajaran sebagai alat bantu untuk 

mendukung jalannya pembelajaran, sehingga kondisi 

pembelajaran pada saat itu terkesan monoton dan 

membosankan. Antusiasme siswa dalam mengikuti 

pembelajaran terlihat cukup baik, walaupun masih ada sebagian 

dari mereka yang berbincang-bincang dengan teman 

sejawatnya.  

4) Evaluasi pembelajaran 

Sistim evaluasi yang diterapkan dalam kegiatan ini 

adalah dengan menggunakan tes praktik , yaitu para siswa 

diminta membaca Al-Qur’an secara bergantian. Dalam 

kegiatan ini, guru tidak menggunakan tes tulis, dengan alasan 

karena tes tulis tersebut sudah diberikan pada saat 

pembelajaran di dalam kelas. Bagi siswa-siswi yang berrada di 

kelompok pemula dan ia telah memenuhi standar ketuntasan 

kopetensi minimum (KKM), maka ia dapat berpindah ke 

tingkat berikutnya yaitu kelompok yang mampu membaca Al-

Qur’an. Sedangkan bagi siswa-siswi yang mampu membaca 

Al-Qur’an dengan lancar dan mendapatkan rekomendasi dari  

guru PAI, maka ia dapat dikaryakan menjadi staf pengajar 

untuk kelas pemula. Standar ketuntasan kopetensi minimum 
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(KKM) yang ditetapkan dalam pembelajaran membaca Al-

Qur’an adalah 70. 

b. SMA Negeri 5 Surakarta  

SMA negeri 5 Surakarta merupakan salah satu sekolah 

unggulan yang ada di wilayah Surakarta. Sekolah ini terletak di 

tengah kota, tepatnya di Jl. Bibis Cengklik, Kec. Banjarsari, Kodya 

Surakarta. Pada mulanya, sekolah ini merupakan sekolah swasta 

yang dialih fungsikan oleh pemerintah menjadi sekolah negeri 

yang dipimpin oleh Drs. M. Prawironegoro dengan nama SMA 

Negeri 3 Bagian C. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1955 

dengan durat keputusan Menteri PKK tertanggal 9 Agustus 1955 

No. 4083/B/III, berhubung terlalu besar jumlah kelasnya, maka 

terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1955, SMA Negeri III Bagian C 

dipecah menjadi 2 sekolah yaitu SMA negeri IV bagian C dan 

SMA negeri V bagian C. Pada saat itu SMA negeri V bagian C 

menumpang di SMP Negeri IV yang ada di Banjarsari, sedangkan 

SMA Negeri IV menumpang di SMP Kristen Banjarsari.  

Sekolah ini merupakan salah satu sekolah inklusi yang 

berada di tengah kota Surakarta dan lembaga ini memiliki luas 

bangunan sekitar  1 hektar. Pelayanan pembelajaran yang diberikan 

kepada para siswa termasuk kategori baik, karena sistem 

kurikulum dan manajemen yang diterapkan cukup teratur dan 

terkontrol. Aksesibilitas jalan dan bangunan yang ada di sekolah 
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ini cukup memenuhi standar untuk kalangan tunanetra, Karena 

anak-anak tunanetra dapat mengaksesnya dengan baik dan mereka 

tidak mengalami kesulitan.  

Siswa tunanetra yang beragama Islam yang berada di 

sekolah itu adalah Agung Pamuji. Ketika itu siswa ini berada di 

kelas XI. Observasi ini dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 3 dan 

17 Oktober 2015. Dibawah ini merupakan penjelasan mengenai 

perolehan data yang ditemukan oleh peneliti, diantaranya : 

1) Program keagamaan dan sarana prasarana 

Berdasarkan observasi penelitian, peneliti telah 

mendapatkan data mengenai program keagamaan yang ada di 

sekolah ini, yaitu meliputi kegiatan membaca Al-Qur’an, 

kegiatan buka bersama dan pesantren kilat pada bulan 

ramadhan, kegiatan halal bihalal antar guru dan siswa, kegiatan 

shalat dzuhur dan shalat jum’ah di sekolah, kegiatan sunatan 

masal serta kegiatan mentoring. Kegiatan keagamaan ini diikuti 

oleh siswa-siswi dari berbagai kelas, baik itu kelas X, kelas XI 

dan kelas XII. Kegiatan tersebut termasuk kegiatan 

ekstrakurikuler dan bersifat tidak wajib bagi kelas XI dan kelas 

XII, tetapi untuk kelas X para siswa diwajibkan untuk 

mengikutinya. Hal itu dilakukan dengan tujuan untuk 

membentuk karakter siswa menjadi pribadi yang unggul dan 

memiliki nilai-nilai spiritual. 



121 
 

Siswa-siswi tersebut dapat mengikuti kegiatan 

keagamaan dengan cara mendaftar kepada pengurus organisasi 

rohis yang bekerjasama dengan salah satu organisasi yang 

bergerak dibidang dakwah yaitu yayasan Kria Mandiri 

Surakarta. Namun semua itu tidak lepas dari pantauan serta 

pengawasan guru-guru pendidikan agama Islam.  

Guru-guru PAI yang telah mengampu kegiatan 

keagamaan di sekolah ini adalah ibu Farida dan bapak 

Suprapto. Kedua guru tersebut aktif dalam membina, 

memantau dan mengarahkan kegiatan keagamaan. Dari 

berbagai kegiatan keagamaan tersebut dapat diprosentasekan 

bahwa siswa-siswi yang berminat untuk mengikuti semua 

kegiatan tersebut berkisar 25-35%. Berdasarkan prosentasi 

tersebut, menunjukkan bahwa sekolah ini lebih maju dan 

tingkat kesadaran untuk belajarnya cukup tinggi jika 

dibandingkan dengan sekolah inklusi lainnya. 

Sarana prasarana yang dimiliki sekolah ini cukup 

mendukung dan memadai untuk pembelajaran membaca Al-

Qur’an, khususnya bagi anak-anak tunanetra. Fasilitas yang 

dimiliki sekolah ini adalah computer bicara, mushaf  braille dan 

mushaf awas, masjid, beberapa buku mengenai wawasan ke-

Islaman dan buku ilmu tajwid. Guru PAI telah menyediakan 

fasilitas untuk mendukung kegiatan pembelajaran membaca Al-
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Qur’an bagi anak tunanetra dengan cara bekerjasama dengan 

salah satu SLB yang telah menangani anak-anak tunanetra di 

Surakarta. 

2) Perencanaan pembelajaran 

Perencanaan pembelajaran membaca Al-Qur’an yang 

diterapkan di sekolah ini tidak hanya terfokus pada kegiatan 

membaca Al-Qur’an, namun materi yang disajikan pada tiap 

pertemuannya masih bersifat global, sehingga pencapaian hasil 

belajar dalam kegiatan ini menjadi tidak maksimal. Alokasi 

waktu yang direncanakan untuk melaksanakan kegiatan 

pembelajaran ini adalah 2 x 45 menit untuk tiap pertemuannya. 

Kegiatan ini diagendakan setiap hari Sabtu pukul 13.30 WIB-

15.00 WIB yang bertempat di masjid sekolah. Kegiatan itu 

meliputi beberapa tahap kegiatan, yaitu kegiatan pendahuluan, 

kegiatan inti dan kegiatan penutup. Untuk kegiatan 

perencanaan, guru telah memiliki beberapa komponen data 

yang dapat mendukung kegiatan ini, diantaranya silabus, materi 

pembelajaran, metode pembelajaran dan sumber belajar.  

3) Pelaksanaan pembelajaran 

Pelaksanaan pembelajaran membaca Al-Qur’an yang 

diterapkan di sekolah ini lebih tertata dan terencana, walaupun 

dari segi materi yang diberikan kurang fokus pada materi ilmu 

tajwid, sehingga kemampuan para siswa dalam membaca Al-
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Qur’an menjadi tidak maksimal. Hal itu dibuktikan dengan 

adanya beberapa kesalahan-kesalahan pada saat membaca Al-

Qur’an, baik itu kesalahan dalam melafazhkan makhrajnya, 

kurang memenuhi sifat-sifat hurufnya, kesalahan dalam 

panjang pendeknya bacaan, kurang memperhatikan tanda 

waqaf, kurangnya teknik dalam mengatur nafas dan kurangnya 

teknik dalam membaca Al-Qur’an  . Kegiatan pembelajaran ini 

dilaksanakan setiap hari Sabtu pada pukul 13.30 WIB hingga 

15.00 WIB selama dua jam pelajaran ( 2 x 45 menit) yang 

bertempat di masjid sekolah. Adapun langkah-langkah dalam 

kegiatan pembelajaran ini adalah : 

Pembelajaran pertama diawali dengan membuka salam, 

melakukan presensi, dan mengkondisikan siswa untuk 

mengikuti proses pembelajaran. Langkah selanjutnya guru 

memberikan materi ajar. Materi yang diberikan pada tiap 

pekannya selalu berubah-ubah, karena guru tidak hanya 

memfokuskan pada materi membaca Al-Qur’an, namun juga 

pada materi yang lainnya. Kemudian guru membagi siswa-

siswi menjadi beberapa kelompok belajar dengan sistim 

halaqoh. Untuk tiap-tiap halaqoh, jumlah peserta sekitar 5 

hingga 10 siswa. Pada kegiatan pembelajaran ini, kelompok 

belajar laki-laki dan perempuan tempatnya terpisah, walaupun 

masih dalam satu gedung yang sama. Pada dasarnya, guru 
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membagi kelompok belajar sesuai dengan kemampuannya, 

yaitu kelompok menengah dan kelompok yang sudah mampu 

membaca Al-Qur’an dengan lancar.  

Guru yang mengajar pada tiap-tiap kelompok belajar 

adalah pengurus dari yayasan Kria Mandiri Surakarta yang 

bergerak dibidang dakwah. Sebagian dari mereka adalah 

alumni dari sekolah ini, sehingga kerjasama yang ada di 

sekolah ini dengan yayasan Kria Mandiri tetap terjaga dengan 

baik. Pada saat pelaksanaan pembelajaran berlangsung, guru 

PAI senantiasa memantau dan memberi bimbingan serta arahan 

kepada siswa-siswinya.  

Metode pembelajaran yang diterapkan oleh guru pada 

tiap perrtemuannya adalah dengan menggunakan metode 

ceramah, metode klasikal, dan metode demonstrasi . Pada saat 

itu, guru tidak menggunakan media pembelajaran sebagai alat 

bantu untuk mendukung jalannya pembelajaran tersebut, 

sehingga kondisi pembelajaran pada saat itu menjadi kurang 

mernarik. Antusiasme para siswa dalam mengikuti 

pembelajaran tersebut terlihat cukup baik, walaupun ada 

beberapa siswa-siswi yang kurang focus terhadap materi yang 

telah diajarkan. 
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4) Evaluasi pembelajaran 

Sistim evaluasi yang diterapkan dalam pembelajaran 

membaca Al-Qur’an ini adalah dengan menggunakan tes lisan 

dan tes praktik. Selain tes membaca Al-Qur’an, ada pula tes 

hafalan Al-Qur’an juz 30 untuk tiap-tiap individu. Standar nilai 

kelulusan yang ditetapkan dalam kegiatan ini adalah 70. Bagi 

siswa-siswi yang mampu memenuhi standar ketuntasan 

kopetensi minimum (KKM) yang telah ditentukan oleh guru 

dan mendapatkan rekomendasi, maka ia dapat berpindah 

kelompok. 

c. SMK Negeri 8 Surakarta 

SMK Negeri 8 Surakarta merupakan salah satu sekolah 

yang beralamat di JL. Sangihe, Kepatihan Wetan, Jebres Surakarta. 

Sekolah ini memiliki lima program keahlian yakni, Seni 

Karawitan, Seni Tari, Seni Perdalangan, Seni Musik dan Seni 

Teater. Sekolah ini merupakan salah satu sekolah inklusi yang 

bersedia menerima anak-anak berkebutuhan khusus, khususnya 

anak tunanetra. Program yang dimiliki oleh sekolah ini tidak hanya 

itu, tetapi ada program lain yang dapat membantu siswa-siswi yang 

beragama Islam, diantaranya program keagamaan. Berikut ini 

merupakan gambaran menganai program keagamaan yang ada di 

sekolah ini, yaitu : 
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1) Program keagamaan dan sarana prasarana 

Berdasarkan observasi penelitian, peneliti telah 

mendapatkan data mengenai program keagamaan yang ada di 

sekolah ini, yaitu kegiatan seni yang bernuansa religi, kegiatan 

membaca Al-Qur’an, kegiatan pesantren kilat pada bulan 

ramadhan, kegiatan halal bihalal antar guru dan siswa. 

Kegiatan keagamaan ini diikuti oleh siswa-siswi dari berbagai 

kelas, baik itu kelas X, kelas XI dan kelas XII. Kegiatan 

tersebut termasuk kegiatan ekstrakurikuler dan bersifat tidak 

wajib.  

Guru-guru PAI yang telah mengampu kegiatan 

keagamaan di sekolah ini adalah Bapak Khairul dan Bapak 

Sukri. Kedua guru tersebut cukup aktif dalam membina, 

memantau dan mengarahkan kegiatan keagamaan. Dari 

berbagai kegiatan keagamaan tersebut dapat diprosentasekan 

bahwa siswa-siswi yang berminat untuk mengikuti kegiatan 

membaca Al-Qur’an berkisar 5-10%. Peneliti melakukan 

observasi ini pada hari Jum’at tanggal 2 dan 16 Oktober 2015 

pada pukul 16.00 WIB- 17.30 WIB. 

Sarana prasarana yang dimiliki sekolah ini cukup 

mendukung dan memadai untuk pembelajaran membaca Al-

Qur’an, khususnya bagi anak-anak tunanetra. Fasilitas yang 

dimiliki sekolah ini adalah computer bicara, mushaf awas, 
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masjid, Al-Qur’an Braille dan beberapa buku mengenai 

wawasan ke-Islaman.  

2) Perencanaan pembelajaran 

Perencanaan yang diterapkan dalam kegiatan 

pembelajaran membaca Al-Qur’an di sekolah ini tidak 

terencana dengan baik, hal itu dibuktikan dengan tidak adanya 

silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, materi ajar, dan 

sumber belajar. Sehingga guru hanya sekedar merencanakan 

kegiatan tersebut, tetapi tidak mempersiapkan hal-hal yang 

mendukung jalannya pembelajaran. Alokasi waktu yang 

direncanakan dalam kegiatan ini adalah 2 x 45 menit atau dua 

jam pelajaran untuk tiap pertemuannya. Kegiatan ini di 

jadwalkan setiap hari Jum’at pada pukul 16.00-17.30 WIB 

yang bertempat di masjid sekolah. 

3) Pelaksanaan pembelajaran 

Pelaksanaan pembelajaran yang diterapkan oleh guru 

pendidikan agama Islam dalam mengajarkan bacaan Al-Qur’an 

di sekolah ini masih jauh dari harapan. Hal itu ditunjukkan 

dengan tidak adanya perencenaan pembelajaran dan dengan 

tidak adanya pembagian kelompok belajar atau kelas, sehingga 

siswa-siswi dikelompokkan menjadi satu kelompok.  

Model pembelajaran yang diterapkan oleh guru PAI 

pada saat itu masih terpusat pada guru dan kurang memberi 
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peluang kepada para siswa untuk berkembang, sehingga bacaan 

Al-Qur’an siswa  masih dibawah standar. Hal itu dibuktikan 

dengan adanya banyaknya kesalahan dalam membaca Al-

Qur’an, baik itu kesalahan  dalam pelafazhan makhrajnya, 

kurang memenuhi haq dan mustahaqnya, kurang 

memperhatikan panjang pendeknya bacaan, kurang 

memperhatikan tanda waqaf, kurang menguasai teknik 

pernafasan dan kurang menguasai teknik dalam membaca. Hal 

itu disebabkan karena guru kurang tegas dalam menegur siswa 

pada saat melakukan kesalahan dan kurang memperhatikan 

kaidah-kaidah dalam ilmu tajwid. 

Alokasi waktu yang ditetapkan dalam kegiatan ini 

adalah 2 x 45 menit atau dua jam pelajaran. Metode 

pembelajaran yang diterapkan oleh guru PAI dalam kegiatan 

ini masih menggunakan sistim ceramah dan demonstrasi, 

sehingga  pembelajaran tersebut terkesan monoton dan para 

siswa kurang antusiasme dalam mengikuti pembelajaran. Guru 

tidak memberikan materi yang membahas mengenai kaidah 

ilmu tajwid, sehingga bacaan Al-Qur’annya menjadi rendah. 

Disamping itu, guru tidak menggunakan media pembelajaran 

sebagai alat bantu ajar. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari 

Jum’at pada pukul 16.00 WIB-17.30 WIB. Dibawah ini 



129 
 

merupakan langkah-langkah kegiatan pembelajaran membaca 

Al-Qur’an yang diterapkan oleh guru PAI di sekolah ini, yaitu : 

a) Kegiatan pendahuluan, meliputi:  

(1) Guru dan para siswa membaca do’a secara bersama-

sama  

(2) Guru memberikan muqadimah dan memberikan 

motifasi kepada para siswa 

b) Kegiatan inti, meliputi:  

(1) Guru membaca surat pendek dan siswa-siswi 

menirukannya 

(2) Guru meminta para siswa untuk membaca iqra’ atau Al-

Qur’an secara bergantian 

c) Kegiatan penutup, meliputi do’a penutup majelis yang 

dibaca secara bersama-sama 

4) Evaluasi pembelajaran 

Kegiatan pembelajaran membaca Al-Qur’an yang 

dilaksanakan di sekolah ini tidak menggunakan systim 

evaluasi. Guru hanya mentargetkan bahwa siswa-siswi yang 

sudah mampu membaca Al-Qur’an dengan lancer dianggap 

sudah memenuhi target pencapaian pembelajaran. 

d. SMA Muhammadiyah 6 Surakarta 

SMA Muhammadiyah 6 Surakarta merupakan salah satu 

sekolah inklusi yang bersedia menerima anak-anak berkebutuhan 
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khusus. Sekolah ini termasuk sekolah swasta yang berada di 

kawasan Banyuanyar RT: 02, RW: 22, Kec. Banjarsari, Kodya 

Surakarta. Observasi ini dilakukan pada hari Rabu tanggal 30 

September dan 14 Oktober 2015. Kegiatan observasi ini dilakukan 

pada saat guru memberikan pengajaran pada siswa-siswi, sehingga 

peneliti dapat mengamati kondisi kelas tersebut secara langsung. 

Jumlah siswa-siswi tunanetra yang ada di sekolah ini berjumlah 

lima anak. Berikut ini merupakan daftar nama-nama siswa yang 

dijadikan sebagai subyek penelitian, diantaranya : 

Tabel 3.2 Daftar Nama Subyek Penelitian  

No DAFTAR NAMA SISWA 

Nama Kelas 

7.  Didik Tristanto  XII 

8.  Fajar Wahyu Nugroho  XII 

9.  Nanang Setiawan  X 

10.  Toviyani Widi Saputri  XI 

11.  Rizki Ristanto  XII 

Hasil observasi yang telah diperoleh peneliti meliputi data 

program keagamaan, sarana prasarana, perencanaan pembelajaran, 

pelaksanaan pembelajaran dan sistem evaluasi dalam pembelajaran 

membaca Al-Qur’an, sehingga peneliti dapat menjelaskan 

mengenai masing-masing poin penting tersebut, diantaranya :  

1) Program keagamaan dan sarana prasarana  
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Program keagamaan yang ada di sekolah ini meliputi 

kegiatan halal bihalal, kegiatan shalat dzuhur berjama’ah, 

kegiatan penyembelihan hewan kurban, kegiatan pesantren 

kilat pada bulan ramadhan dan kegiatan membaca Al-Qur’an 

selama 15 menit sebelum dimulainya kegiatan pembelajaran. 

Kegiatan membaca Al-Qur’an tersebut diberlakukan kepada 

seluruh kelas, baik itu kelas X, kelas XI, dan kelas XII. 

Kegiatan tersebut dilaksanakan setiap hari Senin-Sabtu. Guru-

guru PAI yang telah mengampu kegiatan keagamaan di sekolah 

ini adalah ibu Umi dan bapak Anwar. Kedua guru tersebut aktif 

dalam membina, memantau dan mengarahkan kegiatan 

keagamaan.  

Kegiatan pembelajaran membaca Al-Qur’an tersebut 

dilakukan oleh siswa-siswi secara mandiri, sedangkan bagi 

siswa-siswi yang belum mampu membaca Al-Qur’an, mereka 

diperintahkan untuk duduk dan mendengarkannya. Untuk tiap-

tiap kelas, kegiatan tersebut diawasi oleh bapak atau ibu guru 

yang ada di masing-masing kelas. Disisi lain guru juga ikut 

membaca Al-Qur’an. Dari berbagai kegiatan keagamaan, 

kegiatan pembelajaran membaca Al-Qur’an wajib untuk diikuti 

oleh para siswa. Sedangkan untuk mengetahui sistem 

pembelajaran yang diterapkan, peneliti dapat mengamatinya 

ketika jadwal pelajaran pendidikan agama Islam berlangsung. 
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Hal itu dikarenakan tidak adanya kegiatan ekstra kurikuler 

membaca Al-Qur’an, tetapi kegiatan pembelajaran membaca 

Al-Qur’an itu sudah include ke dalam mata pelajaran. 

Sarana prasarana yang dimiliki sekolah ini cukup 

mendukung dan memadai untuk pembelajaran membaca Al-

Qur’an, khususnya bagi anak-anak tunanetra. Fasilitas yang 

dimiliki sekolah ini adalah computer bicara, Al-Qur’an Braille 

dan mushaf awas, beberapa buku mengenai wawasan ke-

Islaman dan buku ilmu tajwid.  

2) Perencanaan pembelajaran 

Perencanaan pembelajaran membaca Al-Qur’an yang 

tditerapkan di sekolah ini sesuai dengan silabus dan rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang telah dimiliki oleh guru 

PAI. Data perencanaan yang dimiliki oleh guru PAI meliputi 

silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), materi ajar, 

metode pembelajaran dan hal-hal yang dapat mendukung 

jalannya pembelajaran.  

Standar ketuntasan kopetensi minimum (KKM) yang 

ditetapkan dalam kegiatan pembelajaran membaca Al-Qur’an 

adalah 70, sehingga untuk masing-masing siswa harus 

mencapai nilai tersebut, jika tidak mencapai Standar ketuntasan 

kopetensi minimum (KKM), maka siswa tersebut diberri 

remedial. Alokasi waktu yang direncanakan dalam kegiatan 
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pembelajaran membaca Al-Qur’an adalah 2 X 45 menit untuk 

tiap pertemuan. Untuk itu, materi yang disajikan di setiap 

kelasnya berbeda-beda.  

3) Pelaksanaan pembelajaran 

Pelaksanaan pembelajaran membaca Al-Qur’an yang 

diterapkan di sekolah ini cukup terencana, walaupun disisi lain 

materi yang membahas mengenai pembelajaran membaca Al-

Qur’an masih jarang diberikan. Hal itu disebabkan karena guru 

PAI hanya terpaku pada silabus yang ada. Selain itu, materi 

yang diberikan kurang begitu mengena dan spesifik, sehingga 

kemampuan para siswa dalam membaca Al-Qur’an menjadi 

kurang maksimal. Hal itu dibuktikan dengan adanya kesalahan-

kesalahan pada saat membaca Al-Qur’an, baik itu kesalahan 

dalam melafazhkan makhrajnya, kurang memenuhi sifat-sifat 

hurufnya, kesalahan dalam panjang pendeknya bacaan, kurang 

memperhatikan tanda waqaf, kurang menguasai teknik 

pernafasan dan teknik dalam membaca Al-Qur’an. Kegiatan 

pembelajaran ini dilaksanakan setiap hari Rabu pada pukul 

10.15 WIB hingga 11.45 WIB selama 2 x 45 menit untuk tiap 

pertemuannya. Berikut ini merupakan langkah-langkah dalam 

kegiatan pembelajaran membaca Al-Qur’an, yaitu : 

Pembelajaran pertama diawali dengan membuka salam, 

melakukan presensi, dan mengkondisikan siswa untuk 
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mengikuti proses pembelajaran. Kemudian guru memberikan 

materi ajar. Materri yang diberikan pada saat itu adalah hukum 

bacaan dalam Al-Qur’an  . Langkah selanjutnya guru meminta 

siswa-siswi untuk membaca Al-Qur’an secara bergantian. 

Apabila terdapat siswa yang belum mampu membaca, guru 

memerintahkan siswa tersebut untuk mendengarkannya.  

Metode pembelajaran yang diterapkan oleh guru PAI 

adalah dengan menggunakan metode ceramah, metode klasikal, 

dan metode demonstrasi . Selain itu, guru juga tidak 

menggunakan media pembelajaran sebagai alat bantu untuk 

mendukung jalannya pembelajaran tersebut, sehingga kondisi 

kelas pada saat itu menjadi kurang kondusif. Antusiasme siswa 

dalam mengikuti pembelajaran terlihat cukup baik, walaupun 

masih ada beberapa siswa yang kurang focus terhadap materi 

yang telah diajarkan. 

4) Evaluasi pembelajaran 

Sistim evaluasi yang diterapkan dalam kegiatan ini 

adalah dengan menggunakan tes tulis dan tes praktik. 

Sedangkan standar ketuntasan kopetensi minimum (KKM) 

yang ditetapkan dalam kegiatan ini adalah 70. Bagi siswa-siswi 

yang nilainya dibawah standar ketuntasan kopetensi minimum 

(KKM), maka guru PAI memberikan tes remedial. 
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e. SMA Muhammadiyah 5 Karanganyar 

SMA Muhammadiyah 5 Karanganyar merupakan sekolah 

yang berada di pinggiran kota, tepatnya di wilayah jalan Solo 

Sragen. Sekolah ini tergolong sekolah swasta dan lingkup 

sekolahnya termasuk kategori kecil dan guru yang mengampunya 

juga masih sangat terbatas. Sekolah ini termasuk sekolah inklusi 

yang bersedia menerima dan melayani anak-anak berkebutuhan 

khusus, tterutama anak tunanetra. Untuk tahun pelajaran 

2015/2016 hanya ada satu siswi tunanetra, yaitu Kemisih. Pada 

saat itu siswi ini berada di kelas XII. Observasi ini dilaksanakan 

pada hari Jum’at tanggal 18 dan 25 September 2015. Dibawah ini 

merupakan perolehan data yang ditemukan oleh peneliti, 

diantaranya : 

1) Program keagamaan dan sarana prasarana 

Program keagamaan yang ada di sekolah ini meliputi 

kegiatan halal bihalal, kegiatan shalat dzuhur berjama’ah, kegiatan 

shalat jum’ah, kegiatan penyembelihan hewan kurban, kegiatan 

baksos, kegiatan pesantren kilat disertai dengan buka bersama pada 

bulan ramadhan, kegiatan PHBI dan kegiatan membaca Al-Qur’an 

pada hari Jum’at. Kegiatan membaca Al-Qur’an tersebut 

diberlakukan kepada seluruh siswa-siswi, baik itu kelas X, kelas 

XI, dan kelas XII. Namun kegiatan tersebut bersifat tidak wajib 

bagi kelas XI dan kelas XII, sedangkan untuk kelas X bersifat 
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wajib. Guru yang mengampu kegiatan keagamaan di sekolah ini 

adalah Bapak Mukhlis, bapak Indrio, bapak Wahid Mustofa, bapak 

Noval, dan ibu Tanti Purwitasari. Semua guru tersebut aktif dalam 

membimbing, membina dan mengarahkan kegiatan tersebut. 

Kegiatan pembelajaran membaca Al-Qur’an di sekolah 

dapat ditunjang dengan adanya fasilitas, tetapi hal itu menjadi 

berbeda jika sebuah sekolah tidak memiliki fasilitas yang dapat 

menunjang suatu pembelajaran, sehingga hal tersebut berdampak 

pada proses pembelajaran menjadi terhambat dan hasil belajar yang 

dicapai menjadi tidak maksimal. Berikut ini merupakan sarana 

prasarana yang dimiliki sekolah dalam mendukung kegiatan 

pembelajaran membaca Al-Qur’an, diantaranya: 

a) Al-Qur’an braille 

b) Mushaf awas 

c) Komputer bicara 

d) Buku mengenai wawasan ke-Islaman dan buku ilmu tajwid 

2) Perencanaan Pembelajaran 

Perencanaan pembelajaran yang diterapkan di sekolah ini 

tidak terencana dengan baik. Hal itu dibuktikan dengan tidak 

adanya dokumen tertulis mengenai silabus dan RPP. Guru hanya 

sekedar menjalankan kegiatan baca tulis Al-Qur’an dengan 

harapan agar siswa-siswi mampu membaca Al-Qur’an dengan baik 

dan benar. Alokasi waktu yang direncanakan dalam kegiatan ini 
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adalah 2 x 45 menit atau dua jam pelajaran untuk tiap 

pertemuannya. Kegiatan ini di jadwalkan setiap hari Jum’at pada 

pukul 13.00 WIB-14.30 WIB yang bertempat di masjid sekolah. 

3) Pelaksanaan pembelajaran 

Pelaksanaan pembelajaran yang diterapkan oleh guru 

pendidikan agama Islam dalam mengajarkan bacaan Al-Qur’an di 

sekolah ini masih jauh dari harapan. Hal itu ditunjukkan dengan 

tidak adanya dokumen perencenaan pembelajaran, suasana yang 

kurang kondusif dan model pembelajaran yang diterapkan masih 

terlihat monoton. Pada kegiatan ini, guru PAI membagi kelompok 

belajar menjadi dua, yaitu kelompok pemula dan kelompok yang 

sudah mampu membaca Al-Qur’an.  

Model pembelajaran yang diterapkan oleh guru PAI pada 

saat itu masih terpusat pada guru dan kurang memberikan peluang 

kepada para siswa untuk berkembang, sehingga bacaan Al-Qur’an 

siswa  masih dibawah standar. Hal itu dibuktikan dengan adanya 

banyaknya kesalahan dalam membaca Al-Qur’an, baik itu 

kesalahan  dalam pelafazhan makhrajnya, kurang memenuhi haq 

dan mustahaqnya, kurang memperhatikan panjang pendeknya 

bacaan, kurang memperhatikan tanda waqaf, dan kurang 

menguasai teknik pernafasan.  

Permasalahan tersebut disebabkan karena guru PAI kurang 

tegas dalam menegur siswa pada saat siswa melakukan kesalahan 
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dan kurang memperhatikan kaidah-kaidah dalam ilmu tajwid. 

Alokasi waktu yang ditetapkan dalam kegiatan ini adalah 2 x 45 

menit atau dua jam pelajaran. Metode pembelajaran yang 

diterapkan oleh guru PAI dalam kegiatan ini masih menggunakan 

metode ceramah, klasikal dan demonstrasi, sehingga antusiasme 

siswa dalam mengikuti pembelajaran menjadi kurang optimal. 

Disamping itu, guru tidak menggunakan media pembelajaran 

sebagai alat bantu dalam pembelajaran.  

Kegiatan pembelajaran membaca Al-Qur’an dilaksanakan 

setiap hari Jum’at pada pukul 13.00 WIB-14.30 WIB. Dibawah ini 

merupakan langkah-langkah kegiatan pembelajaran membaca Al-

Qur’an yang diterapkan oleh guru PAI di sekolah ini, yaitu : 

a) Kegiatan pendahuluan, meliputi:  

( 1 ) Guru dan para siswa membaca do’a secara bersama-

sama 

( 2 ) Guru mengabsensi siswa 

( 3 ) Guru memberikan muqadimah dan memberikan 

tausyiyah kepada para siswa 

b) Kegiatan inti, meliputi:  

( 1 ) Guru menjelaskan materi tentang kaidah-kaidah ilmu 

tajwid 

( 2 ) Guru meminta para siswa untuk membaca iqra’ atau Al-

Qur’an secara bergantian 
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( 3 ) Kegiatan penutup, meliputi do’a penutup majelis yang 

dibaca secara bersama-sama 

4) Evaluasi pembelajaran 

Kegiatan pembelajaran membaca Al-Qur’an di sekolah ini 

tidak menerapkan sistim evaluasi, sehingga guru tidak memiliki 

target pencapaian hasil belajar yang jelas dan tidak adanya standar 

ketuntasan kopetensi minimum (KKM) dalam pembelajaran 

tersebut. 

2. Hasil wawancara 

a. SMA Negeri 8 Surakarta 

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Jum’at tanggal 2 

dan 16 Oktober 2015, Ibu Na’im menuturkan bahwa dalam 

melaksanakan kegiatan pembelajaran membaca Al-Qur’an terdapat 

beberapa kendala, yaitu : 

1) Kurangnya minat siswa dalam mengikuti kegiatan tersebut 

2) Kurangnya SDM untuk mengajarkan Al-Qur’an 

3) Minimnya waktu yang tersedia untuk mengajarkan bacaan Al-

Qur’an di sekolah 

4) Belum tersedianya fasilitas untuk siswa-siswi tunanetra dan 

belum ada guru yang kompeten dibidang Qur’an Braille 

Wawancara juga ditujukan kepada beberapa siswa 

tunanetra yaitu Wahyu Setiawan dan Fantika. Mereka mengatakan 

bahwa disekolahnya belum tersedia fasilitas untuk mendukung 
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kegiatan pembelajaran membaca Al-Qur’an, misalnya mushaf 

Braille dan iqra’ Braille. Selain itu, belum ada guru yang mampu 

untuk mengajarkan Qur’an Braille dan mereka merasa kesulitan 

karena jarak tempuh antara tempat tinggal dengan sekolah cukup 

jauh dan mereka harus menggunakan alat transportasi yang berupa 

ojek. Mereka juga mengalami kesulitan dalam membaca Al-

Qur’an, baik itu cara pengucapan hurufnya, panjang pendeknya 

bacaan, hukum bacaannya, belum mengetahui tempat waqaf, dan 

belum menguasai teknik pernafasan yang baik. Wahyu mengatakan 

bahwa dari keenam siswa tersebut yang mampu membaca Al-

Qur’an hanya ada empat orang, diantaranya Anisa Devi Niasari, 

Ahmad Faris, Rahayuning Hutami dan ia sendiri. Sedangkan dua 

teman lainnya yaitu Aldiya Fantika Rahmasari dan Wiji Widayanti 

sama sekali belum mampu membaca Al-Qur’an. 

b. SMA Negeri 5 Surakarta 

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Sabtu tanggal 3 dan 17 

Oktober 2015 dengan bapak Prapto dan saudara Mulyono dari yayasan 

Kria Mandiri yang menuturkan bahwa kegiatan pembelajaran 

membaca Al-Qur’an di sekolah ini rutin dilaksanakan setiap hari Sabtu 

pukul 13.30-15.00  WIB. Kerjasama antar sekolah dengan yayasan 

Kria Mandiri telah terjalin cukup lama, sebagian alumni dari sekolah 

ini berada di yayasan tersebut. Kegiatan pembelajaran membaca Al-

Qur’an secara keseluruhan dihendel oleh pihak yayasan, sehingga guru 
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PAI hanya bertugas mengawasi, membimbing, dan mengarahkan 

siswa-siswi serta melakukan koordinasi dengan staf dari yayasan Kria 

Mandiri. Kendala yang dihadapi oleh pengajar untuk mengajarkan 

bacaan Al-Qur’an kepada siswa tunanetra adalah belum mengetahui 

metode pengajaran untuk siswa tunanetra. Selain itu pula pengajar 

tidak paham dengan huruf braille. 

Peneliti juga melakukan wawancara kepada siswa tunanetra yang 

berada di sekolah itu, yaitu Agung Pamuji. Ia mengatakan bahwa di 

sekolahnya terdapat Al-Qur’an Braille, walaupun disisi lain fasilitas 

untuk menunjang pembelajaran membaca Al-Qur’an belum tersedia, 

misalnya buku tentang ilmu tajwid dengan tulisan Braille. Selain itu, 

guru yang mengajarkannya juga belum begitu mampu dalam 

menangani anak tunanetra sehingga pada saat mengajar, guru memberi 

perlakuan yang sama dengan siswa-siswi yang tidak memiliki 

hambatan penglihatan. Ia mengatakan bahwa kesulitan-kesulitan yang 

ia hadapi pada saat membaca Al-Qur’an adalah pada saat 

mengucapkan makhrajnya, panjang pendeknya bacaan, hukum bacaan, 

belum mengetahui tanda waqaf dan belum menguasai teknik 

pernafasan yang baik.  

c. SMK Negeri 8 Surakarta 

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Jum’at tanggal 2 dan 

16 Oktober 2015 dengan Bapak Khairul yang menuturkan bahwa 

kegiatan pembelajaran membaca Al-Qur’an disekolah ini rutin 
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dilaksanakan setiap hari Jum’at pukul 16.00-17.30 WIB. Bapak 

Khairul juga mengatakan bahwa kegiatan ini kurang diminati oleh 

siswa-siswi dengan alasan karena kegiatan tersebut dilaksanakan pada 

sore hari, sedangkan untuk siang hingga sore hari digunakan untuk 

kegiatan seni, baik itu seni tari, seni music dan seni karawitan. Selain 

itu tidak ada siswa tunanetra yang berminat untuk mengikutinya.  

Peneliti melakukan wawancara kepada salah satu siswa 

tunanetra, yaitu Wahid Nur Hidayat. Ia mengatakan bahwa ia tidak 

mengikuti kegiatan pembelajaran membaca Al-Qur’an dengan alasan 

karena jarak tempuh antara tempat tinggalnya dengan sekolah cukup 

jauh dan kegiatan itu dilaksanakan pada sore hari. Selain itu, fasilitas 

yang tersedia untuk mendukung kegiatan tersebut masih kurang serta 

tidak adanya guru yang kompeten untuk mengajar Al-Qur’an braille.  

d. SMA Muhammadiyah 6 Surakarta 

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Rabu tanggal 30 

September dan  14 Oktober 2015 dengan bapak Anwar selaku guru 

PAI menuturkan bahwa kegiatan pembelajaran membaca Al-Qur’an 

dilaksanakan pada saat jadwal mata pelajaran PAI berlangsung. 

Kegiatan itu bersifat wajib karena materi tersebut termasuk bagian dari 

mata pelajaran PAI. Beliau mengatakan bahwa kendala-kendala yang 

dihadapinya pada saat mengajar adalah ia tidak memiliki kemampuan 

dibidang arab Braille dan Al-Qur’an Braille, sehingga metode 

pembelajaran yang diterapkan pada saat mengajar sama dengan siswa-
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siswi yang notabeninya tidak memiliki hambatan penglihatan. 

Sedangkan bagi siswa-siswi tunanetra yang belum mampu membaca 

Al-Qur’an, ia hanya diperintahkan untuk mendengarkan apa yang telah 

dibaca oleh teman-temannya. Selain itu, waktu yang tersedia juga 

minim serta tidak ada biaya untuk mengadakan kegiatan tersebut. 

Peneliti juga melakukan wawancara kepada beberapa siswa yaitu 

Fajar Wahyu Nugroho dan Rizki Ristanto. Mereka mengatakan bahwa 

kegiatan pembelajaran membaca Al-Qur’an dilaksanakan pada saat 

jadwal mata pelajaran PAI berlangsung, dan itupun sangat jarang, 

karena materi tentang membaca Al-Qur’an diberikan pada saat guru 

PAI membahasnya. Rizki Ristanto mengatakan bahwa ada beberapa 

teman yang sama sekali belum mampu membaca Al-Qur’an, 

diantaranya Nanang Setiawan dan Toviyani Widi Saputri. Sedangkan 

teman yang sudah mampu membaca Al-Qur’an adalah Rizki Ristanto, 

Didik Tristanto dan ia sendiri. Ia juga mengatakan bahwa kesulitan-

kesulitan yang dihadapi pada saat membaca Al-Qur’an adalah ketika 

melafazhkan huruf-hurufnya, panjang pendeknya bacaan, belum 

mengetahui tanda waqaf dan hukum bacaannya serta belum menguasai 

teknik pernafasan yang baik. 

e. SMA Muhammadiyah 5 Karanganyar 

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Jum’at tanggal 18 dan 

25 September 2015  dengan bapak Mukhlis dan bapak Indrio yang 

menuturkan bahwa kegiatan membaca Al-Qur’an dilaksanakan setiap 
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hari Jum’ah pada pukul 13.00 WIB-14.30 WIB. Mereka mengatakan 

bahwa kegiatan tersebut bersifat wajib bagi siswa-siswi kelas X, 

sedangkan untuk kelas XI dan kelas XII bersifat tidak wajib, sehingga 

siswa-siswi yang mengikuti kegiatan itu relative sedikit karena jarak 

antara sekolah dengan rumah mereka jauh. Salah satu kendala yang 

dihadapi oleh guru PAI adalah belum adanya SDM yang mampu 

mengajarkan iqra’ Braille maupun Al-Qur’an Braille. 

Wawancara juga ditujukan kepada salah satu siswi tunanetra 

kelas XII yaitu Kemisih. Ia mengatakan bahwa upaya yang dilakukan 

oleh guru PAI dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur’an 

cukup baik, namun disisi lain Ia mengatakan bahwa dirinya sama 

sekali belum mengenal huruf-huruf hijaiyah, apalagi membaca Al-

Qur’an. Kemudian ia juga mengatakan bahwa disekolahnya belum ada 

iqra’ Braille dan sdm guru yang mampu untuk mengajarkannya. 

3. Hasil angket 

Poin yang dibahas dalam kerangka konsep tentang fariabel 

yang menjadi pengaruh dan pendukung dalam penelitian ini adalah 

fariabel terikat (dependent variabel), variabel bebas (independent 

variabel), dan variabel perancu (confounding variabel). Kerangka 

konsep penelitian akan membantu peneliti dalam menghubungkan 

hasil penemuan dengan teori. Dengan demikian kerangka konsep 

diperlukan sebagai landasan berpikir dalam melaksanakan suatu 

penelitian yang dikembangkan dari tinjauan teori sehingga mudah 
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dipahami. Gambaran mengenai variabel penelitian dapat diperoleh 

melalui kerangka konsep, yang dikategorikan kedalam kelompok 

independent, dependent, dan confounding.  

Kerangka konsep penelitian ini disusun berdasarkan landasan 

teori yang dihubungkan dengan fenomena yang menjadi fokus 

penelitian. Kerangka konsep akan menjelaskan tentang variabel-

variabel yang dapat diukur dalam penelitian ini. Variabel-variabel 

tersebut adalah: 

Pengaruh internal dan eksternal, 

a. Variabel terikat (dependent variable) 

Variabel terikat pada penelitian ini meliputi kemampuan 

siswa tunanetra dalam membaca Al-Qur’an  

b. Variabel bebas (independent variable) 

Variabel bebas dalam penelitian ini meliputi factor 

pengetahuan,motifasi, SDM guru dan jarak 

c. Variabel perancu (confounding variable) 

Variabel perancu dalam penelitian ini meliputi kebijakan 

dari kepala sekolah.  

Berdasarkan kerangka konsep di atas menunjukkan bahwa factor-

faktor yang mendukung dan mempengaruhi kemampuan membaca Al-

Qur’an terdiri atas dua hal, diantaranya factor internal dan factor 

eksternal. Sedangkan responden dalam penelitian ini adalah seluruh siswa 

tunanetra yang berjumlah 14 anak, yang terdiri dari 8 laki-laki dan 6 
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perempuan. Dalam penelitian ini, peneliti telah memperoleh hasil dari 

penyebaran angket yang diperoleh dari responden penelitian, diantaranya : 

SPSS 

1. Table dari hasil uji Chi square menunjukkan bahwa tingkat 

pengetahuan siswa memiliki pengaruh sebesar 35,7% atau 5 siswa 

termasuk kategori sangat kurang, 14, 3 % atau 2 siswa termasuk 

kategori kurang, 42,9% atau 6 siswa termasuk kategori cukup, dan 

7,1% atau 1 siswa termasuk kategori baik  dengan nilai sig sebesar 

0,084 > 0,05. Maka HO diterima dan HA di tolak. 

2. Table dari hasil uji Chi square menunjukkan bahwa tingkat Motifasi  

siswa memiliki pengaruh sebesar 92,9% atau 13 siswa termasuk 

kategori baik, 7,1% atau 1 siswa termasuk kategori kurang, dengan 

nilai sig sebesar 0,001 < 0,05, maka HO di tolak dan HA diterima. 

3. Table dari hasil uji Chi square menunjukkan bahwa tingkat SDM Guru 

memiliki pengaruh sebesar 7,1% atau 1 siswa termasuk kategori sangat 

kurang, 78,6 % atau 11 siswa termasuk kategori kurang, 14,3% atau 2 

siswa termasuk kategori cukup dengan nilai sig sebesar 0,318 > 0,05, 

maka HO diterima dan HA di tolak. 

4. Table dari hasil uji Chi square menunjukkan bahwa Jarak memiliki 

pengaruh sebesar 85,7% atau 12 siswa termasuk kategori kurang, 14,3 

% atau 2 siswa termasuk kategori cukup dengan nilai sig sebesar 0,024 

< 0,05, maka HO di tolak dan HA diterima. 
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Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa dari keempat 

fariabel di atas tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap 

kemampuan membaca Al-Qur’an siswa. Sehingga dapat diambil 

kesimpulan awal bahwa HO diterima dan HA di tolak. 

 

B. Tahap pengembangan model 

Tahap ini dilakukan setelah kegiatan studi pendahuluan selesai. 

Kegiatan berikutnya dilanjutkan dengan tahap uji coba pengembangan produk 

yang berupa model pembelajaran membaca Al-Qur’an yang diterapkan di 

seluruh SMA inklusi di wilayah x karisidenan Surakarta. Pada tahap ini, 

produk pembelajaran yang dihasilkan berupa model pembelajaran direct 

instruction berbasis alat bantu media tangan dalam pembelajaran membaca 

Al-Qur’an pada siswa tunanetra. Untuk mengetahui desain dari produk 

pembelajaran tersebut, maka peneliti perlu menjelaskan desain dari produk 

yang akan diuji cobakan, diantaranya: 

1. Desain produk pembelajaran 

a. Model pembelajaran direct instruction berbasis alat bantu media 

tangan 

Desain dalam pendidikan dapat berwujud sebuah produk atau 

model pembelajaran yang dapat menunjang dan memberikan alternatif 

dalam memecahkan suatu permasalahan. Kegiatan pembelajaran 

membaca Al-Qur’an pada anak tunanetra, diperlukan sebuah desain 

yang dapat membantu anak tunanetra dalam mendiskripsikan posisi 

lidah. Salah satu model pembelajaran yang  
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dirancang khusus untuk pembelajaran anak tunanetra adalah model 

pembelajaran direct instruction dengan berbasis alat bantu media 

tangan. Dibawah ini merupakan bentuk desain dari pengembangan 

model pembelajaran yang ditemukan oleh peneliti, diantaranya : 

Gambar dibawah ini menunjukkan bahwa posisi lidah 

tertuju pada huruf  

Gambar 3.1 huruf Ghoin (غ) dan Kho’ (خ). 

 

 

 

 

 

Gambar di atas merupakan tempat keluarnya huruf ghain (غ) 

dan kha (خ). Untuk melafazhkan huruf Ghoin, suara yang di 

keluarkan harus bersih dan pada huruf kha suara yang dikeluarkan 

harus kotor. Untuk melafazhkan huruf  ini, mulut agak terbuka lebar 

dan posisi lidah berada dibawah. 

 

 

Ujung 

Tenggorokan  
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Gambar 3.2 huruf ha (ح) dan ‘ain ( ع)   

 

 

 

 

Gambar di atas merupakan tempat keluarnya huruf ha (ح) dan 

‘ain ( ع)  . Untuk melafazhkan huruf ini, posisi tenggorokan agak 

diangkat ke atas agar suara yang dikeluarkan menjadi sempurna. Untuk 

posisi lidah berada dibawah dan suara yang dikeluarkan harus bersih 

dan posisi mulut harus terbuka lebar. 

Gambar 3.3 huruf ha (ه) dan hamzah (ء) 

 

 

 Pangkal 

Tenggorokan 

Tenggorokan 

tengah 
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Gambar diatas merupakan tempat keluarnya huruf ha (ه) dan 

hamzah (ء). Untuk melafazhkan huruf ini, posisi lidah berada dibawah 

dan posisi mulut harus terbuka lebar. 

Gambar 3.4 huruf nun  ,lam, ra ( ن ل ر ).  

 

 

 

Gambar di atas menunjukkan bahwa posisi lidah pada 

pelafazhan huruf nun   ,lam ,ra (  Untuk melafazhkan huruf .( ن ل ر 

ini, maka posisi ujung lidah ditempelkan pada langit-langit atas bagian 

depan dan posisi mulut harus terbuka lebar. 

Gambar 3.5 huruf, syin (ش) jim (ج dan ya’ (ي). 
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Gambar di atas menunjukkan bahwa posisi lidah berada pada 

pelafazhan huruf, syin (ش) jim (ج dan ya’ (ي). Untuk melafazhkan 

huruf ini, posisi mulut harus terbuka lebar dan posisi tengah lidah 

menempel pada langit-langit atas bagian tengah. Untuk pelafazhan 

huruf jim (ج) , nafas tidak boleh keluar sedikitpun, sedangkan untuk 

huruf ya’(ي) suara harus ditekan. Untuk huruf syin (ش), nafas yang 

dikeluarkan harus banyak. 

 

Gambar  3.6 huruf  dlad (ض). 

 

 

 

 

Gambar di atas menunjukkan bahwa posisi lidah berada pada 

pelafazhan huruf  dlad (ض). Untuk melafazhkan huruf ini, maka posisi 

mulut agak terbuka lebar, sedangkan untuk sisi lidah bagian kanan atau 

kiri disentuhkan pada gigi geraham bagian kanan atau kiri. Untuk 

Gigi 

Geraham 

Sisi 

Lidah 
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posisi ujung lidah tidak boleh menyentuh langit-langit atas serta posisi 

lidah agak ditarik kebelakang. 

Gambar 3.7 huruf  tsa (ث), dzal (ذ), dan dza (ظ). 

 

 

 

 

Gambar di atas menunjukkan bahwa posisi lidah berada pada 

huruf  tsa (ث), dzal (ذ), dan dza (ظ). Untuk melafazhkan huruf ini, 

maka posisi ujung lidah harus ditempelkan pada bawah gigi seri atas 

dan posisi mulut harus terbuka lebar. 

Gambar 3.8 huruf  ta (ت), dal (د), tha (ط) 
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Gambar di atas menunjukkan posisi lidah pada huruf  ta (ت), 

dal (د), tha (ط), pada pelafazhan huruf ini ujung lidah harus 

ditempelkan diantara gusi atas dan gigi seri atas dan posisi mulut 

terbuka lebar. 

Gambar 3.9 huruf  fa (ف) 

 

 

 

 

Gambar di atas menunjukkan posisi lidah pada huruf  fa (ف), 

pada pelafazhan huruf ini nafas yang keluar cukup banyak dan posisi 

gigi seri atas diletakkan di belakang perut bibir bawah  
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Gambar 3.10 huruf ba (ب) dan huruf mim (م). 

 

 

 

Gambar di atas merupakan tempat keluarnya huruf ba (ب) dan 

huruf mim (م). Untuk melafazhkan huruf ini, maka kedua bibir harus 

saling menempel dan posisi mulut harus terrbuka lebar. 

Gambar 3.11 huruf kaf (ك). 

 

 

 

 

Gambar di atas menunjukkan bahwa posisi lidah agak kedepan 

sedikit dari makhrat huruf qafberada pada pelafazhan huruf kaf (ك). 

Untuk melafazhkan huruf ini, posisi pangkal lidah ditempelkan di 

Bibir 

bawah 

Bibir atas 

langit-langit atas agak 
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huruf qaf  

pangkal lidah 
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langit-laangit atas. Untuk melafazhkan huruf ini, posisi mulut harus 

terbuka lebar dan nafas yang di keluarkan hanya sedikit. 

Gambar 3.12 huruf sin (س), zain (ز), dan shad (ص).  

 

 

 

 

Gambar di atas menunjukkan bahwa posisi lidah berada pada  

pelafazhan huruf sin (س), zain (ز), dan shad (ص). Untuk melafazhkan 

huruf ini, posisi kedua gigi seri harus saling menempel dan posisi 

ujung lidah ditempelkan pada belakang gigi seri bawah. 

Gambar 3.13 huruf qaf (ق). 

 

 

 

 

Gambar di atas menunjukkan bahwa posisi lidah berada pada 

pelafazhan huruf qaf (ق). Untuk melafazhkan huruf ini, 
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atas  
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 pangkal lidah harus ditempelkan pada langit-langit  atas. Untuk 

melafazhkan huruf ini, posisi mulut harus terbuka lebar dan tidak 

mengeluarkan nafas sedikitpun. 

b. Teknik pengoprasian model pembelajaran direct instruction berbasis 

alat bantu media tangan dalam pembelajaran Al-Qur’an 

Model pembelajaran direct instruction berbasis alat bantu 

media tangan dapat di fungsikan dan di manfaatkan dengan 

sebaik-baiknya dengan cara mengetahui dan memahami teknik 

dalam mengoprasikan media ini. Adapun teknik pengoprasian 

media pembelajaran ini adalah: 

1) Guru pengajar dapat mendiskripsikan posisi lidah dengan 

menunjukkan media tangan tersebut kepada para peserta didik 

melalui teknik perabaan ataupun visual. 

2) Guru dapat menjelaskan tempat-tempat keluarnya huruf dengan 

menerapkan media tangan dan memberikan penjelasan tentang 

sifat-sifat huruf (haq dan mustahaqnya), dengan tujuan agar 

peserta didik dapat melafazhkannya dengan baik dan benar. 

3) Guru pengajar dapat menggunakan media tangan yang 

berbentuk benda asli ataupun benda tiruan. 

4) Bagi anak berkebutuhan khusus (tunanetra) perempuan, guru 

pengajar (laki-laki) dapat meminta bantuan kepada pihak ketiga 

(perempuan  low vision) untuk membantu mendiskripsikan 

posisi lidah dengan menggunakan media tangan. 
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5) Bagi anak berkebutuhan khusus (tunanetra) laki-laki, guru 

pengajar (perempuan) dapat meminta pihak ketiga (laki-laki 

low vision) untuk membantu mendiskripsikan posisi lidah 

dengan menggunakan media tangan. 

c. Fungsi model pembelajaran direct instruction berbasis alat bantu 

media tangan dalam pembelajaran Al-Qur’an 

Setiap model atau media pembelajaran tentu memiliki fungsi 

tersendiri, baik  itu di dalam kelas ataupun di luar kelas. Di bawah ini 

merupakan fungsi dari penggunaan model pembelajaran direct 

instruction berbasis alat bantu media tangan dalam pembelajaran 

membaca Al-Qur’an diantaranya : 

1) Sebagai alat bantu untuk mendiskripsikan posisi lidah pada saat 

melafazhkan tiap-tiap huruf hijaiyah. 

2) Sebagai alat untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan 

pembelajaran membaca Al-Qur’an khususnya pada pelafazhan 

makharijul huruf, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas. 

3) Sebagai alat untuk menunjang dan mempermudah dalam kegiatan 

pembelajaran, khususnya pada pembelajaran membaca Al-Qur’an.  

4) Sebagai alat alternative baru dalam pembelajaran membaca Al-

Qur’an.  
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d. Manfaat model pembelajaran direct instruction berbasis alat bantu 

media tangan dalam pembelajaran Al-Qur’an 

Media merupakan sebuah alat bantu yang dapat 

dimanfaatkan dalam setiap pembelajaran, baik di dalam kelas (in 

dor) ataupun di luar kelas (out dor). Setiap media pembelajaran 

tentu memiliki manfaat tersendiri, baik media yang berbentuk asli 

ataupun tiruan. Dibawah ini merupakan manfaat dari model 

pembelajaran direct instruction berbasis alat bantu media tangan 

dalam pembelajaran membaca Al-Qur’an diantaranya : 

1) Memberikan kemudahan dalam pembelajaran membaca Al-

Qur’an bagi anak-anak, para remaja, para orang tua dan 

khususnya untuk anak berkebutuhan khusus (tunanetra). 

2) Memberikan ilustrasi atau gambaran secara jelas terkait dengan 

posisi lidah pada saat mengucapkan tiap-tiap huruf hijaiyah 

3) Memberikan warna atau ketertarikan tersendiri bagi peserta 

didik pada saat pembelajaran berlangsung. 

e. Kelemahan model pembelajaran direct instruction berbasis alat 

bantu media tangan dalam pembelajaran Al-Qur’an  

1) Media ini sulit diterapkan pada siswa tunanetra yang tidak 

memiliki kedua tangan 

2) Media ini sulit diterapkan pada siswa tunanetra dengan jumlah 

yang sangat banyak jika hanya ditangani  satu orang pengajar 
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2. Tahap perencanaan uji coba produk  

Perencanaan merupakan catatan-catatan yang dihasilkan dari ide atau 

gagasan seseorang sebelum melakukan sebuah kegiatan. Keberhasilan dari suatu 

kegiatan sangat ditentukan oleh sebuah perencanaan. Apabila perencanaan suatu 

kegiatan dirancang dengan baik, maka kegiatan akan lebih mudah dilaksanakan, 

terarah serta terkendali. Demikian pula halnya dalam proses uji coba produk, agar 

pelaksanaan uji coba produk tersebut terlaksana dengan baik, maka diperlukan 

perencanaan yang baik. Perencanaan berperan sebagai acuan bagi peneliti untuk 

melaksanakan  

kegiatan uji coba produk, agar lebih terarah, berjalan efektif dan efisien. 

Dengan perkataan lain perencanaan berperan sebagai skenario dalam proses uji 

coba produk. Oleh karena itu perencanaan hendaknya bersifat fleksibel dan 

memberi kemungkinan bagi peneliti untuk menyesuaikannya dengan respon 

siswa. Berikut ini merupakan langkah-langkah perencanaan yang perlu disiapkan 

oleh peneliti sebelum melakukan tindakan pengembangan model, diantaranya:  

a. Memohon ijin kepada masing-masing sekolah inklusi yang ada di wilayah X 

karisidenan Surakarta dengan tujuan penelitian 

b. Melakukan observasi di seluruh SMA inklusi di wilayah X karisidenan 

Surakarta 

c. Melakukan kerjasama dan komunikasi dengan seluruh kepala sekolah dan 

guru PAI yang ada di seluruh SMA inklusi di wilayah x karisidenan 

Surakarta 
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d. Perlu mempersiapkan perencanaan pembelajaran, baik itu silabus, RPP, 

materi ajar, metode pembelajaran, media pembelajaran, alat ukur 

pembelajaran dan lembar observasi. 

Berdasarkan komunikasi dengan semua guru PAI yang ada di 

seluruh inklusi di wilayah X karisidenan Surakarta menghasilkan bahwa 

pelaksanaan uji coba produk pembelajaran dilakukan oleh peneliti dengan 

beberapa alasan dan pertimbangan, diantaranya : 

a. Semua guru PAI yang ada di seluruh SMA inklusi belum mengenal 

dan mampu dalam memahami huruf arab Braille maupun Al-Qur’an 

Braille  

b. Semua guru PAI belum mengetahui dan menguasai metode dalam 

mengajarkan huruf arab Braille serta Al-Qur’an Braille kepada siswa-

siswi tunanetra  

c. Semua guru PAI belum memiliki pengalaman dalam mengajarkan Al-

Qur’an Braille kepada siswa-siswi tunanetra 

d. Membutuhkan waktu yang cukup lama dalam mempelajari dari 

keempat poin diatas 

Jika keempat poin diatas itu di abaikan, maka ditakutkan 

pelaksanaan penelitian menjadi terhambat dan membutuhkan waktu yang 

cukup lama dalam mengajarkan kepada semua guru PAI yang ada di 

seluruh SMA inklusi di wilayah X karisidenan Surakarta. Maka dari itu, 

guru yang melaksanakan tindakan penelitian atau uji coba produk ini 

adalah peneliti. Mekanisme kerja dalam penelitian ini mencakup beberapa 
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kegiatan diantaranya perencanaan (planing), pelaksanaan (action), 

evaluasi (evaluation), dan refleksi (reflection). Tujuan dilaksanakannya 

tahapan-tahapan tersebut adalah untuk melakukan uji coba produk yang 

berupa model pembelajaran direct instruction berbasis alat bantu media 

tangan dalam pembelajaran membaca Al-Qur’an. Berikut ini merupakan 

perencanaan pembelajaran yang dapat diterapkan pada tiap-tiap kelompok 

belajar, diantaranya : 

a. Rancangan tahap awal 

1) Tahap perencanaan pembelajaran (planning), mencakup: 

a) Peneliti  menetapkan Standar Kompetensi dan Kompetensi 

Dasar 

b) Mempersiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

dengan menggunakan produk pembelajaran yang akan diuji 

cobakan. 

c) Menganalisis dan merumuskan masalah 

d) Membuat alat evaluasi 

e) Menyiapkan instrumen penelitian 

2) Tahap pelaksanaan pembelajaran (action), mencakup : 

a) Melaksanakan langkah-langkah sesuai dengan perencanaan 

b) Menerapkan produk pembelajaran yang telah diuji cobakan. 

c) Melakukan pengamatan pada setiap langkah-langkah kegiatan 

sesuai rencana 
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d) Mencatat setiap perubahan yang terjadi pada saat menerapkan 

produk pembelajaran yang diuji cobakan. 

e) Memperhatikan alokasi waktu sehubungan dengan banyaknya 

kegiatan yang dilakukan. 

f) Melakukan antisipasi dengan cara mencari solusi apabila 

peneliti menemukan kendala-kendala saat melakukan tahapan 

dalam kegiatan. 

3) Tahap evaluasi pembelajaran (evaluation), mencakup : 

a) Melakukan tes 

b) Melakukan diskusi dengan para ahli dibidang Al-Qur’an, dan 

dosen pembimbing untuk membahas mengenai kelemahan-

kelemahan yang terjadi pada saat pembelajaran berlangsung 

guna meminta saran untuk perbaikan pembelajaran dan 

penyempurnaan produk. 

4) Tahap refleksi (reflection), mencakup : 

a) Menganalisis temuan saat melakukan pengamatan  

b) Menganalisis kelemahan-kelemahan dan keberhasilan guru 

saat menerapkan produk yang diuji cobakan dan 

mempertimbangkan langkah selanjutnya. 

c) Melakukan refleksi kepada para siswa mengenai penerapan 

produk pembelajaran yang diuji cobakan. 

d) Melakukan refleksi terhadap hasil belajar peserta didik. 
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Dari langkah-langkah di atas, peneliti dapat melakukan 

perencanaan ulang jika hal itu diperlukan dan jika masih ada 

perbaikan-perbaikan serta penyempurnaan pada produk 

pembelajaran yang diuji cobakan. Berikut ini merupakan 

perencanaan lanjutan yang dapat dilakukan peneliti jika 

diperlukan, yaitu : 

b. Rancangan Tahap Kedua 

1) Tahap perencanaan pembelajaran (planning), mencakup : 

a) berdasarkan rancangan tahap pertama. 

b) Tahap pelaksanaan Mengevaluasi hasil refleksi, 

mendiskusikan, dan mencari upaya perbaikan untuk diterapkan 

pada pembelajaran berikutnya 

c) Mencatat masalah dan kendala yang dihadapi saat kegiatan 

pembelajaran berlangsung 

2) Merancang perbaikan pembelajaran (action), mencakup : 

a) Melakukan analisis pemecahan masalah 

b) Melaksanakan perbaikan dengan menggunakan produk 

pembelajaran yang diuji cobakan 

c) Melakukan pengamatan terhadap penerapan produk 

pembelajaran yang diuji cobakan  

d) Mencatat perubahan yang terjadi 

3) Tahap evaluasi (evaluation), mencakup :  

a) Melakukan tes 
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b) Melakukan diskusi dengan para ahli dibidang Al-Qur’an, dan 

dosen pembimbing untuk membahas mengenai kelemahan-

kelemahan yang terjadi pada saat pembelajaran berlangsung 

guna meminta saran untuk perbaikan pembelajaran dan 

penyempurnaan produk serta rekomendasi.  

4) Tahap refleksi (reflection), mencakup : 

a) Menganalisis temuan saat melakukan pengamatan  

b) Menganalisis kelemahan-kelemahan dan keberhasilan guru saat 

menerapkan produk yang diuji cobakan. 

c) Melakukan refleksi kepada para siswa mengenai penerapan 

produk pembelajaran yang diuji cobakan. 

d) Melakukan refleksi terhadap hasil belajar peserta didik.  

Berdasarkan perencanaan pembelajaran di atas, kegiatan 

perencanaan yang dilakukan oleh peneliti pada saat pembelajaran 

berlangsung meliputi tiga tahapan kegiatan, yaitu kegiatan pendahuluan, 

kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kegiatan pembelajaran ini 

dilaksanakan sebanyak 6 kali pertemuan, masing-masing pertemuan dua 

jam pelajaran (2 x 45 menit), yaitu dilakukan oleh peneliti.  

Peneliti dapat mengatur tiap-tiap pertemuan dengan cara 

mengambil dua pertemuan pertama dengan membagi kelompok pemula, 

dan gabungan dari kelompok menengah serta kelompok atas. Sedangkan 

untuk empat pertemuan berikutnya digunakan untuk melakukan perbaikan 

dan penyempurnaan produk. Standar ketuntasan kopetensi minimum 



165 
 

(KKM) yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah 70. Dibawah ini 

merupakan indicator kinerja pada masing-masing kelompok belajar, 

diantaranya : 

Tabel 3.3 Indikator kinerja/target pencapaian hasil belajar pada tiap 

kelompok  

No Kelompok  pemula Kelompok  

menengah 

Kelompok  atas 

1.  Mampu menguasai 

huruf-huruf hijaiyah 

dengan baik dan 

benar 

Mampu 

mengucapkan 

makharijul huruf 

dengan baik dan 

benar 

Mampu 

mengucapkan 

makharijul huruf 

dengan baik dan 

benar 

2.  Mampu 

membedakan antara 

huruf hijaiyah yang 

satu dengan huruf 

hijaiyah yang lain 

Mampu memenuhi 

sifat-sifat huruf 

dengan baik dan 

benar 

Mampu memenuhi 

sifat-sifat huruf 

dengan baik dan 

benar 

3.  Mampu menguasai 

panjang pendeknya 

suatu bacaan 

Mampu menguasai 

panjang pendeknya 

suatu bacaan 

Mampu menguasai 

panjang pendeknya 

suatu bacaan 

4.  Mampu 

mengucapkan 

makharijul huruf 

dengan baik dan 

benar 

Mampu menguasai 

hukum bacaan 

Mampu mengusai 

hukum bacaan 

5.  Mampu memenuhi 

sifat-sifat huruf 

dengan baik dan 

benar 

Mampu mengusai 

tempat dimulai dan 

memberhentikan 

bacaan 

Mampu mengusai 

tempat dimulai dan 

memberhentikan 

bacaan 

6.  Mampu membaca 

bacaan perkata 

dengan baik dan 

benar 

Mampu mengusai 

tekhnik pernafasan 

dengan baik 

Mampu mengusai 

tekhnik pernafasan 

dengan baik 

7.  Mampu membaca 

bacaan alqomariah 

dan syamsiah  

Mampu membaca 

bacaan al quran 

dengan baik dan 

benar 

Mampu membaca 

bacaan al quran 

dengan baik dan 

benar 

8.  Mampu mengusai 

hukum bacaan  
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Berdasarkan indicator kinerja di atas, peneliti telah menetapkan 

indikator lain, diantaranya : 

a. Siswa memiliki kemampuan, kreatifitas dan terlibat aktif dalam 

proses pembelajaran 

b. guru memiliki kemampuan dalam merancang dan menerapkan 

produk pembelajaran yang komunikatif 

3. Tahap pelaksanaan uji coba produk  

a. Pelaksanaan uji coba produk tahap awal  

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran membaca Al-Qur’an 

dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu pukul 15.30 WIB-17.00 

WIB di masjid SLB YKAB Surakarta. Alasan dipilihnya tempat ini 

karena mayoritas  siswa-siswi yang sekolah di seluruh SMA inklusi di 

wilayah X karisidenan Surakarta berada di asrama SLB YKAB. 

Pembelajaran ini dilaksanakan sebanyak 2 kali tatap muka, masing-

masing pertemuan dua jam pelajaran ( 2 x 45 menit) yang telah 

disesuaikan dengan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).  

Langkah awal sebelum adanya kegiatan uji coba produk, 

peneliti telah melakukan kegiatan pree test kepada siswa-siswi 

tunanetra di seluruh SMA inklusi/sederajat di wilayah X karisidenan 

Surakarta. Pree test merupakan tes awal yang diberikan oleh peneliti 

kepada responden penelitian sebelum adanya treetmen, dengan tujuan 

untuk mengetahui tingkat kemampuan dari masing-masing siswa 

dalam membaca Al-Qur’an. Tes yang digunakan dalam penelitian ini 



167 
 

adalah dengan menggunakan tes tulis dan tes praktik. Berikut ini 

merupakan hasil pree test yang diperoleh adalah: 

Table 3.4 : Tingkat Kemampuan dan Nilai Pree test Siswa 

Pada Kondisi Awal  

No Nama 

Tingkat 

Kemampuan 

Membaca  

Nilai Keterangan 

 Tuntas 
Tidak 

tuntas 

1.  Agung Pamuji  Lancar  65 

 

√ 

2.  Ahmad Faris Lancar 70 √ 
 

3.  Anisa Devi 

Niasari 
Sedang 40 

 
√ 

4.  Aldiya Fantika 

Rahmasari 
Sangat rendah 0  √ 

5.  Didik Tristanto Sedang 50  √ 

6.  Fajar Wahyu 

Nugroho 
Lancar 60 

 
√ 

7.  Kemisih Sangat rendah 0 
 

√ 

8.  Nanang 

Setiawan 
Sangat rendah 0 

 
√ 

9.  Rahayuning 

Hutami 
Lancar 60 

 
√ 

10.  Rizki Ristanto Lancar 60 
 

√ 

11.  Toviyani Widi 

Saputri 
Sangat rendah 0 

 
√ 

12.  Wiji Widayanti Sangat rendah 0  √ 

13.  Wahid Nur 

Hidayat 
Sedang 45  √ 

14.  Wahyu 

Setiawan 
Sedang 50  √ 
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Jumlah  500 1 13 

Nilai rata-rata  70 

KKM  70 

Nilai terendah  0 

Nilai tertinggi  70 

Jumlah siswa tuntas  1 

Jumlah siswa tidak 

tuntas 
 13 

 

Berdasarkan hasil pree testt pada kondisi awal sebelum adanya tindakan 

(treatment) menunjukkan bahwa kelompok belajar dapat dibagi menjadi 

tiga bagian, diantaranya : 

1) Siswa yang mampu membaca Al-Qur’an dengan lancar sebanyak 5 

siswa (35,7%) 

2) Siswa yang mampu membaca Al-Qur’an dengan cukup baik sebanyak 

4 siswa (28,6%) 

3) Siswa yang sangat rendah dalam membaca Al-Qur’an sebanyak 5 

siswa (35,7%) 

Pembagian kelompok belajar di atas, peneliti membagi tiap-tiap 

kelompok dengan memberi nama kelompok pemula, kelompok menengah, 

dan kelompok atas. Sedangkan dari masing-masing kelompok belajar 

tersebut, peneliti mengklasifikasikan kembali menjadi dua bagian, yaitu 

kelompok yang diberi tindakan (treatment) dan kelompok control. 

Kelompok yang diberi tindakan merupakan kelompok belajar yang diberi 

perlakuan pada saat pembelajaran membaca Al-Qur’an dengan 
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menerapkan model pembelajaran direct instruction berbasis alat bantu 

media tangan. Sedangkan kelompok control merupakan kelompok belajar 

yang dijadikan sebagai pengontrol atau pembanding dan tidak diberikan 

perlakuan sedikit pun. Berikut ini merupakan penjelasan dari nama-nama 

siswa yang dapat dimasukkan kedalam kelompok yang diberi tindakan dan 

kelompok pengontrol, diantaranya : 

1) Kelompok atas, siswa yang diberi tindakan adalah Fajar Wahyu 

Nugroho dan Rizki Ristanto, sedangkan siswa yang berada di 

kelompok control adalah Agung Pamuji, Rahayuning Hutami dan 

Ahmad Faris 

2) Kelompok menengah, siswa yang diberi tindakan adalah Wahid Nur 

Hidayat dan Anisa Devi Niasari, sedangkan siswa yang berada di 

kelompok control adalah Wahyu Setiawan dan Didik Tristanto 

3) Kelompok pemula, siswa yang diberi tindakan adalah Aldiya Fantika 

Rahmasari dan Toviyani Widi Saputri, sedangkan siswa yang berada di 

kelompok control adalah Kemisih, Nanang Setiawan, dan Wiji 

Widayanti 

Ketiga kelompok belajar di atas, guru membaginya kedalam dua 

kelompok belajar. Hal itu disebabkan karena materi yang diberikan untuk 

kelompok menengah dan kelompok atas tidak ada perbedaannya. Berikut 

ini merupakan penjelasan dari kegiatan pembelajaran pada masing-masing 

kelompok belajar, yaitu : 
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1) Kelompok pemula 

Kelompok pemula merupakan kumpulan siswa-siswi tunanetra 

yang sama sekali belum menganal huruf hijaiyah dan harokatnya. 

Kelompok ini merupakan hasil sleksi dan gabungan dari tiga sekolah 

inklusi yang ada di wilayah x karisidenan Surakarta. Adapun jumlah 

siswa-siswi  yang berada di kelompok ini berjumlah lima siswa, 

diantaranya Kemisih (SMA Muhammadiyah 5 Karanganyar), Fantika 

dan Wiji Widayanti (SMA negeri 8 Surakarta), Toviyani Widi Saputri 

dan Nanang setiawan (SMA Muhammadiyah 6 Surakarta).  

Kegiatan pembelajaran ini dilaksanakan pada hari Sabtu 

tanggal 10 dan 17 Oktober 2015 oleh peneliti pada pukul 15.30 WIB-

17.00 WIB di masjid SLB YKAB Surakarta. Pembelajaran ini 

dilaksanakan dengan tiga tahap kegiatan, diantaranya kegiatan 

pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Berikut ini 

merupakan pelaksanaan pembelajaran untuk kelompok pemula, yaitu :  

Kegiatan pendahuluan, pembelajaran pertama diawali dengan 

membuka salam, melakukan presensi, dan mengkondisikan siswa 

untuk mengikuti proses pembelajaran. Sebelum guru memberikan 

materi pembelajaran, terlebih dahulu guru memberikan motivasi 

kepada para siswa dengan tujuan untuk merangsang minat belajar 

siswa. 

Inti dari Kegiatan pembelajaran membaca Al-Qur’an adalah 

guru membagi kelas ini menjadi dua kelompok, yaitu kelompok 
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treatment  dan kelompok control. Siswa yang berada di kelompok 

control adalah Nanang Setiawan, Kemisih, dan Wiji Widayanti. 

Sedangkan siswa yang berada di kelompok treatment adalah Toviyani 

Widi Saputri dan Aldiya Fantika Rahmasari. Kegiatan selanjutnya 

adalah guru menjelaskan materi mengenai pengenalan huruf hijaiyah 

dengan menerapkan model pembelajaran direct instruction berbasis 

alat bantu media tangan kepada siswa-siswi yang berada di kelompok 

treatment. Pada kegiatan ini, guru hanya menekankan pada pengenalan 

huruf hijaiyah, cara pelafazhan huruf hijaiyah yang sesuai dengan 

makhrajnya dan sifat-sifatya, serta perbedaan antara huruf hijaiyah 

yang satu dengan huruf hijaiyah lain yang hampir sama pelafazhannya.  

Kegiatan berikutnya guru dengan sabar membimbing, 

mengamati dan mengarahkan siswa dalam mempelajari huruf hijaiyah. 

Apabila terdapat siswa-siswi yang berada di kelompok treatment 

masih melakukan kesalahan-kesalahan, maka guru segera 

membenarkannya. Bagi siswa yang berada di kelompok treatment 

yang sudah mampu menghafal huruf abjat braille, maka siswa hanya 

perlu menghafal 10 huruf hijaiyah, diantaranya huruf tsa, ha, dzal, 

syin, shad, dlad, tha, zha, ‘ain, dan ghain (  غ ع ظ ط ض ص ش ذ ح

  .(  ث
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Teknik untuk menghafal 10 huruf terseebut adalah dengan 

menambahkan titik 6 pada huruf abjat Braille yaitu b, c, d, e, f, p, q, r, 

s, t. Sedangkan untuk kelompok control tidak menggunakan teknik 

tersebut, sehingga mereka harus menghafal huruf hijaiyah dari alif  ا 

sampai ya’  Disisi lain, kondisi pembelajaran di kelas sangat . ي 

kondusif dam siswa-siswi antusiasme dalam mengikuti pembelajaran. 

Sebelum kegiatan inti selesai, guru memberikan kesempatan kepada 

para siswa untuk bertanya mengenai materi yang telah diajarkan.  

Kesulitan-kesulitan yang dihadapi siswa-siswi yang berada di 

kelompok treatment, diantaranya kesulitan dalam melafazhkan huruf 

hijaiyah yang sesuai dengan makhrajnya, dan kesulitan dalam 

membedakan antara huruf hijaiyah yang satu dengan huruf hijaiyah 

lain yang hampir sama pelafazhannya, sehingga guru harus 

memberikan tugas mandiri dengan tujuan supaya para siswa lebih 

mampu memahami materi yang telah diberikan dan mampu dalam 

melafazhkan huruf-hurufnya. Sedangkan untuk kelompok control, 

mereka tidak diberi tugas mandiri dan guru tidak menunjukkan letak 

kesalahannya.  

Tingkat kesulitan yang dihadapi oleh siswa-siswi yang berada 

di kelompok control lebih kompleks, diantaranya kesulitan dalam 

menghafal dan membaca huruf hijaiyah, kesulitan dalam melafazhkan 
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huruf hijaiyah yang sesuai dengan makhrajnya, kesulitan dalam 

mendiskripsikan posisi lidah, dan kesulitan dalam membedakan antara 

huruf hijaiyah yang satu dengan huruf hijaiyah lain yang hamper sama 

pelafazhannya. 

Sebelum adanya kegiatan penutup, guru menginstruksikan 

kepada seluruh siswa-siswi untuk lebih giat lagi dalam mengenal huruf 

hijaiyah dan cara melafazhkan huruf-hurufnya. Pada kegiatan penutup, 

guru dan para siswa mengakhiri pembelajaran dengan membaca do’a 

penutup majelis. 

Kegiatan pertemuan kedua, guru mengawalinya dengan 

memberi salam, melakukan presensi, dan mengondisikan siswa untuk 

mengikuti proses pembelajaran. Sebelum guru masuk pada inti 

pelajaran, terlebih dahulu guru memberikan apersepsi dan motifasi 

kepada siswa mengenai pentingnya mempelajari huruf hijaiyah. Materi 

pembelajaran yang diberikan dalam kegiatan ini meliputi pengenalan 

huruf hijaiyah, tempat-tempat keluarnya huruf, sifat-sifat huruf, dan 

perbedaan antara huruf hijaiyah yang satu dengan huruf hijaiyah lain 

yang hamper sama pelafazhannya dengan menerapkan model 

pembelajaran direct instruction berbasis alat bantu media tangan 

kepada siswa-siswi yang berada di kelompok treatment.  

Kegiatan selanjutnya guru memberikan beberapa pertanyaan 

kepada para siswa mengenai materi pembelajaran yang telah diberikan 

sebelumnya. Tujuan dari pemberian pertanyaan-pertanyaan tersebut 
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adalah untuk mengkroscek kembali kemampuan siswa dalam 

menyerap materi-materi yang telah lalu. Semua siswa antusiasme 

dalam mengikuti pembelajaran serta aktif dalam bertanya dan 

menjawab pertanyaan-pertanyaan dari guru.  

Kemampuan siswa yang berada di kelompok treatment pada 

pertemuan ini terlihat lebih meningkat jika dibandingkan dengan 

pertemuan sebelumnya. Walaupun masih ada sedikit kendala yang 

dialami oleh siswa-siswi, diantaranya kesulitan dalam melafazhkan 

beberapa huruf hijaiyah yang hamper sama dalam pelafazhannya. 

Dengan kesalahan-kesalahan itu, maka guru segera memberikan 

perbaikan kepada tiap-tiap individu.  

Kesulitan-kesulitan yang dihadapi kelompok control, 

diantaranya kesulitan dalam mendiskripsikan posisi lidah, kesulitan 

dalam melafazhkan makharijul huruf,kesulitan dalam membedakan 

huruf hijaiyah yang hampir sama pelafazhannya dan kesulitan dalam 

membacanya. 

Evaluasi pembelajaran diberikan sebelum kegiatan 

pembelajaran berakhir dengan cara memberikan post test. Tes yang 

diberikan berupa tes tulis dan tes praktik. Sebelum kegiatan 

pembelajaran berakhir, guru memberikan tugas mandiri kepada siswa-

siswi yang berada di kelompok treatment dengan memberikan latihan-

latihan. Pada kegiatan penutup, pembelajaran diakhiri dengan adanya 

refleksi. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 
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kekurangan/kelemahan pada saat pembelajaran berlangsung. 

Kemudian guru bersama para siswa mengakhiri kegiatan pembelajaran 

dengan membaca do’a penutup majelis. 

Berdasarkan hasil uji coba pada tahap awal, masih ditemukan 

beberapa kendala, sehingga guru perlu mengadakan perrbaikan 

lanjutan. Bentuk kekurangan atau kendala pada uji coba tahap awal 

pada kelompok treatment adalah siswa masih mengalami kesulitan 

dalam melafazhkan makharijul huruf, dan belum ada buku pegangan 

untuk siswa-siswi yang berupa modul pembelajaran Al-Qur’an. Untuk  

memudahkan guru dalam mengajar, maka guru perlu membuat modul 

untuk membantu jalannya kegiatan pembelajaran dan guru perlu 

mengadakan uji coba produk untuk tahap berikutnya dengan tujuan 

agar kemampuan siswa-siswi menjadi lebih baik. Berikut ini 

merupakan hasil post test pada uji coba tahap awal, diantaranya : 

Table 3.5 : Hasil Belajar Post test Siswa Pada Uji Coba Tahap Awal 

Pada kelompok Pemula. 

No Nama Nilai 

Kelompok  Keterangan 

Tritmen control Tuntas 
Tidak 

tuntas 

1.  Aldiya 

Fantika 

Rahmasari   

65 √  

 

√ 

2.  Kemisih  40  √ 

 

√ 

3.  Nanang 

Setiawan  

50  √ 

 

√ 

4.  Toviyani 

Widi 

75 √  

√  
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Saputri 

5.  Wiji 

Widayan

ti 

55  √ 

 

√ 

Jumlah 285 2 3 1 4 

Nilai rata-rata 70 

KKM 70 

Nilai terendah 40 

Nilai tertinggi 75 

Kelompok 

treatment 

2 

Kelompok 

control 

3 

Jumlah siswa 

tuntas 

1 

Jumlah siswa 

tidak tuntas 

4 

 

2) Gabungan kelompok menengah dan kelompok atas 

Kelompok menengah merupakan kumpulan siswa-siswi 

tunanetra yang mampu membaca Al-Qur’an dengan bacaan yang 

masih terbata-bata. Kelompok ini merupakan hasil seleksi dan 

gabungan dari tiga sekolah inklusi yang ada di wilayah x karisidenan 

Surakarta. Jumlah siswa-siswi  yang berada di kelompok ini terdiri dari 

empat siswa, diantaranya Wahid Nur Hidayat (SMK Negeri 8 

Surakarta), Didik Tristanto (SMA Muhammadiyah 6 Surakarta), 

Wahyu setiawan dan Anisa Devi Niasari (SMA Negeri 8 Surakarta).  

Kelompok atas merupakan kumpulan siswa-siswi tunanetra 

yang mampu membaca Al-Qur’an dengan lancar, tetapi masih 

melakukan banyak kesalahan, baik itu kesalahan dalam pelafazhan 
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makhrajnya, hukum bacaannya, panjang pendeknya bacaan, tempat 

waqaf, teknik pernafasan yang kurang sempurna dan teknik dalam 

membaca Al-Qur’an braille. Jumlah siswa-siswi  yang berada di 

kelompok ini terdiri dari lima siswa, diantaranya Agung Pamuji (SMA 

Negeri 5 Surakarta), Rahayuning Hutami dan Ahmad Faris (SMA 

negeri 8 Surakarta), Fajar Wahyu Nugroho dan Rizki Ristanto (SMA 

Muhammadiyah 6 Surakarta).  

Kegiatan pembelajaran ini dilaksanakan pada hari Minggu 

tanggal 11 dan 18 Oktober 2015 oleh peneliti pada pukul 15.30 WIB-

17.00 WIB di masjid SLB YKAB Surakarta. Pembelajaran ini 

dilaksanakan dengan tiga tahap kegiatan, diantaranya kegiatan 

pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Pada dua kelompok 

ini diklasifikasikan kembali menjadi dua kelompok, yaitu kelompok 

yang diberi tindakan (treatment) dan kelompok control. Kelompok 

yang diberi tindakan adalah Fajar Wahyu Nugroho, Rizqi Ristanto, 

Wahid Nur Hidayat, dan Anisa Devi Niasari. Sedangkan kelompok 

control terdiri dari Didik Tristanto, Rahayuning Hutami, Wahyu 

Setiawan, Ahmad Faris, dan Agung Pamuji.  

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dilakukan oleh peneliti. 

Pembelajaran pertama diawali dengan membuka salam, melakukan 

presensi, dan mengkondisikan siswa untuk mengikuti proses 

pembelajaran. Sebelum guru memberikan materi pembelajaran, 

terlebih dahulu guru memberikan motivasi kepada siswa-siswi dengan 
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tujuan untuk merangsang minat belajar siswa. Selanjutnya guru 

menjelaskan materi tentang pengertian ilmu tajwid, pengertian 

makharijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf, dan sifat-sifat huruf.  

Antusiasme siswa-siswi dalam mengikuti pembelajaran 

membaca Al-Qur’an cukup tinggi, sehingga guru harus sabar 

mengamati, membimbing dan melatih siswa-siswi yang berada di 

kelompok treatment  untuk membaca surat Al-Fajar dan Al-Muthafifin 

dengan menerapkan model pembelajaran direct instruction berbasis 

alat bantu media tangan. Apabila terdapat siswa-siswi yang berada di 

kelompok treatment masih melakukan kesalahan-kesalahan dalam 

membaca Al-Qur’an, maka guru segera membenarkannya.  

Guru sama sekali tidak memberi perlakuan dan tidak 

menunjukkan letak kesalahan siswa yang berada di kelompok control. 

Kegiatan selanjutnya guru memberikan kesempatan kepada siswa-

siswi untuk bertanya mengenai materi pembelajaran yang disampaikan 

sebelumnya. Kemudian guru menginstruksikan kepada seluruh siswa-

siswi untuk memperbaiki bacaannya, baik itu pengucapannya, panjang 

pendeknya bacaan , hukum bacaan, tempat memulai dan 

memberhentikan bacaan, teknik pernafasan dan teknik dalam membaca 

Al-Qur’an braille.  

Kendala-kendala yang dihadapi kelompok treatment dan 

kelompok control meliputi kesulitan dalam melafazhkan makharijul 

huruf, panjang pendeknya bacaan, hukum bacaan, teknik 
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pernafasannya, tempat memulai dan memberhentikan bacaan, dan 

teknik membaca Al-Qur’an braille. Tingkat kesulitan yang dihadapi 

kelompok treatment pada tahap ini lebih sedikit daripada kelompok 

control, walaupun pokok permasalahan yang dihadapi sama. Pokok 

permasalahan yang mendasar di kelompok control adalah siswa masih 

mengalami kesulitan dalam mendiskripsikan posisi lidah.  

Siswa-siswi yang berada di kelompok treatment diberi tugas mandiri 

yaitu dengan memperbanyak latihan membaca Al-Qur’an, khususnya 

surat-surat yang sudah mereka pelajari sebelumnya. Penutup dari 

kegiatan ini adalah guru dan siswa mengakhiri pembelajaran dengan 

membaca do’a penutup majelis. 

Pertemuan kedua diawali membuka pelajaran dengan memberi 

salam, melakukan presensi, dan mengondisikan siswa untuk mengikuti 

proses pembelajaran. Sebelum guru masuk pada inti pelajaran, terlebih 

dahulu guru memberikan apersepsi dan motifasi kepada siswa 

mengenai pentingnya mempelajari bacaan Al-Qur’an dalam kehidupan 

sehari-hari. Kemudian guru melanjutkan dengan melakukan tanya 

jawab kepada para siswa terkait dengan materi yang telah diajarkan 

sebelumnya. Tujuan dari diberikannya pertanyaan itu adalah untuk 

mengkroscek kembali kemampuan mereka dalam menyerap materi. 

Kegiatan selanjutnya, guru meminta siswa-siswi untuk 

membaca Al-Qur’an surat Al-Balad dan Al-Fajar secara bergantian. 

Selain itu, guru senantiasa sabar dalam mengamati, membimbing, dan 
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mengarahkan siswa-siswi dalam mengikuti pembelajaran. Pada 

kegiatan ini, siswa-siswi sangat antusiasme dalam mengikuti 

pembelajaran. Mereka sangat aktif dalam bertanya maupun menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru. 

Materi yang dibahas pada kegiatan ini masih berkenaan 

mengenai tempat-tempat keluarnya huruf, sifat-sifat huruf, dan 

ditambah dengan penjelasan tentang panjang pendeknya suatu bacaan, 

teknik pernafasan dan teknik dalam membaca Al-Qur’an braille. 

Dalam kegiatan ini, guru menerapkan model pembelajaran direct 

instruction berbasis alat bantu media tangan kepada siswa-siswi yang 

berada di kelompok treatment.  

Kemampuan membaca Al-Qur’an siswa-siswi  yang berada di 

kelompok treatment terlihat lebih meningkat jika dibandingkan dengan 

pertemuan sebelumnya. Walaupun ada sebagian dari siswa yang masih 

mengalami kesulitan dan melakukan beberapa kesalahan dalam 

membaca Al-Qur’an. Dengan kesalahan-kesalahan itu, maka guru 

segera memberikan perbaikan kepada tiap-tiap siswa yang telah 

melakukannya. Sedangkan untuk kelompok control, mereka tidak 

diberi perlakuan sedikitpun dan guru tidak menunjukkan letak 

kesalahan mereka. Sebelum kegiatan berakhir, guru memberikan tugas 

mandiri kepada siswa-siswi yang berada di kelompok treatment berupa 

latihan-latihan dalam membaca Al-Qur’an yang telah diajarkan 

sebelumnya. 



181 
 

Sebelum kegiatan berakhir, guru mengadakan evaluasi dengan 

cara memberikan post test. Tes yang diberikan berupa tes tulis dan tes 

praktik. Kemudian kegiatan pembelajaran diakhiri dengan adanya 

refleksi. Hal itu dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

kekurangan atau kelemahan saat pembelajaran berlangsung. Pada 

kegiatan penutup, guru dan para siswa mengakhiri pembelajaran 

dengan membaca do’a penutup majelis.  

Berdasarkan hasil uji coba pada tahap awal masih ditemukan 

beberapa kekurangan, sehingga guru perlu mengadakan perrbaikan 

lanjutan. Kekurangan pada kelompok treatment dan kelompok control 

diantaranya siswa masih mengalami kesulitan dalam melafazhkan 

makharijul huruf, kesulitan dalam panjang pendeknya suatu bacaan, 

hukum bacaan, tempat memulai dan memberhentikan bacaan,, teknik 

pernafasan, dan teknik membaca Al-Qur’an. Disisi lain, tingkat 

kesulitan yang dihadapi kelompok control lebih kompleks jika 

dibandingkan dengan kelompok treatment. Selain itu, kelompok 

control masih memiliki permasalahan yang mendasar yaitu siswa 

mengalami kesulitan dalam mendiskripsikan posisi lidah. Berikut ini 

merupakan hasil post test pada uji coba tahap awal, yaitu : 
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Table 3.6 : Hasil Belajar Post test Siswa Pada Uji Coba Tahap Awal 

kelompok menengah dan kelompok atas 

No Nama Nilai 

Pembagian 

kelompok 
Kelompok  Keterangan 

Menengah atas Tritmen control Tuntas 
Tidak 

tuntas 

1.  Agung 

Pamuji  

70 
 √  √ √ 

 

2.  Ahmad 

Faris  

70 
 √  √ √ 

 

3.  Anisa Devi 

Niasari  

55 
√  √  

 
√ 

4.  Didik 

Tristanto  

55 
√   √ 

 
√ 

5.  Fajar 

Wahyu 

Nugroho  

70  √ √  √ 
 

6.  Rahayuning 

Hutami 
65  √  √  √ 

7.  Rizki 

Ristanto  
70  √ √  √ 

 

8.  Wahid Nur 

Hidayat 
60 √  √  √ 

 

9.  Wahyu 

Setiawan 
50 √   √  √ 

Jumlah 595 4 5 4 5 5 4 

Nilai rata-rata 70 

KKM 70 

Nilai terendah 55 
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Nilai tertinggi 70 

Kelompok tritmen 4 

Kelompok control 5 

Jumlah siswa 

tuntas 
5 

Jumlah siswa 

tidak tuntas 
4 

 

b. Pelaksanaan uji coba produk tahap perbaikan  

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran membaca Al-Qur’an dilaksanakan 

pada hari Jum’at, Sabtu dan Minggu. Kegiatan ini dilaksanakan di masjid SLB 

YKAB Surakarta pada pukul 15.30 WIB-17.30 WIB. Pembelajaran ini 

dilaksanakan sebanyak 2 kali tatap muka, masing-masing pertemuan dua jam 

pelajaran ( 2 x 45 menit) yang disesuaikan dengan rencana pelaksanaan 

pembelajaran. Pada tahap ini, guru membagi kelompok belajar menjadi tiga 

bagian, yaitu kelompok pemula, kelompok menengah, dan kelompok atas. 

Berikut ini merupakan penjelasan dari kegiatan masing-masing kelompok 

belajar, yaitu : 

1) Kelompok pemula 

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran membaca Al-Qur’an pada 

kelompok ini dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 24 dan 31 Oktober 

2015. Kegiatan ini dilaksanakan oleh peneliti di masjid SLB YKAB 

Surakarta pada pukul 15.30 WIB-17.30 WIB. Pembelajaran ini 

dilaksanakan sebanyak 2 kali tatap muka, masing-masing pertemuan dua 
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jam pelajaran ( 2 x 45 menit) yang disesuaikan dengan rencana 

pelaksanaan pembelajaran. 

Kegiatan pendahuluan, pembelajaran pertama diawali dengan 

membuka salam, melakukan presensi, dan mengkondisikan siswa untuk 

mengikuti proses pembelajaran. Sebelum guru memberikan materi 

pembelajaran, terlebih dahulu guru memberikan motivasi kepada siswa 

dengan tujuan untuk merangsang minat belajar siswa. Kegiatan 

selanjutnya guru membagi kelompok ini menjadi dua yaitu kelompok 

treatment dan kelompok control. Langkah selanjutnya, guru membagikan 

modul pembelajaran Al-Qur’an kepada siswa-siswi yang berada di 

kelompok treatment. 

Materi yang diberikan pada Kegiatan ini adalah materi mengenai 

tanda baca harokat yang dibaca pendek dan dibaca panjang serta tanda 

baca lainnya seperti sukun, tasydid, dan macam-macam hamzah dengan 

menerapkan model pembelajaran direct instruction berbasis alat bantu 

media tangan pada siswa-siswi yang berada di kelompok treatment.  

Kegiatan berikutnya guru dengan sabar membimbing dan 

mengamati perkembangan belajar siswa dalam mempelajari huruf hijaiyah 

dan tanda bacanya. Apabila masih terdapat kesalahan-kesalahan pada 

siswa-siswi yang berada di kelompok treatment, maka guru segera 

membenarkannya. Sedangkan untuk kelompok control, guru tidak 

memberikan perlakuan sedikitpun dan tidak menunjukkan letak kesalahan 

mereka.  
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Antusiasme yang dimiliki siswa-siswi dalam mengikuti 

pembelajaran cukup tinggi, sehingga guru memberikan kesempatan 

kepada siswa-siswi untuk bertanya mengenai materi pembelajaran yang 

telah disampaikan sebelumnya. Kegiatan selanjutnya guru memberikan 

tugas mandiri kepada siswa-siswi yang berada di kelompok treatment  

untuk lebih giat dan rajin dalam melatih pelafazhan makharijul huruf dan 

membaca bacaan yang ada dalam modul pembelajaran Al-Qur’an.  

Tingkat kesulitan yang dihadapi kelompok treatment lebih sedikit 

jika dibandingkan dengan kelompok control. Kesulitan yang dihadapi 

kelompok treatment, diantaranya kesulitan dalam melafazhkan makharijul 

huruf, kesulitan dalam panjang pendeknya bacaan, dan kesulitan dalam 

menyambung tiap suku kata. Sedangkan kesulitan-kesulitan yang dihadapi 

kelompok control meliputi kesulitan dalam melafazhkan makharijul huruf, 

kesulitan dalam membedakan antara huruf yang hamper sama 

pelafazhannya, kesulitan dalam panjang pendeknya bacaan dan kesulitan 

dalam menyambung tiap suku kata. Pada kegiatan penutup, guru dan siswa 

mengakhiri pembelajaran dengan membaca do’a penutup majelis. 

Pertemuan kedua, kegiatan pendahuluan diawali dengan memberi 

salam, melakukan presensi, dan mengondisikan siswa untuk mengikuti 

proses pembelajaran. Sebelum guru masuk pada inti pelajaran, terlebih 

dahulu guru memberikan apersepsi dan motifasi kepada siswa mengenai 

perjuangan para ulama terdahulu dalam mempelajari Al-Qur’an.  
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Kegiatan selanjutnya guru menyampaikan materi pembelajaran 

mengenai tanda baca dalam Al-Qur’an seperti tanda baca panjang 

pendeknya bacaan, tanda sukun, tasydid, dan macam-macam hamzah. 

Guru juga menambah materi mengenai bacaan al-qamariah, bacaan 

syamsiah dan menjelaskan materi tentang teknik membaca dengan cara 

menyambung antara kata yang satu dengan kata berikutnya dengan 

menerapkan model pembelajaran direct instruction berbasis alat bantu 

media tangan kepada siswa-siswi yang berada di kelompok treatment.  

Semua siswa sangat antusiasme dalam mengikuti proses 

pembelajaran, sehingga siswa yang berada di kelompok treatment diminta 

untuk membaca bacaan yang ada di dalam modul pembelajaran Al-Qur’an. 

Guru tidak memberi perlakuan sedikitpun kepada siswa yang berada di 

kelompok control, sehingga guru harus membacakan taksnya kemudian 

mereka mencatatnya dan membacanya. Langkah selanjutnya guru 

melakukan tanya jawab kepada para siswa terkait dengan materi 

pembelajaran yang telah disampaikan sebelumnya. Tujuan dari pemberian 

pertanyaan itu adalah untuk mengkroscek kembali kemampuan siswa 

dalam menyerap materi pembelajaran. 

Siswa-siswi yang berada di kelompok treatment terlihat lebih baik 

jika dibandingkan dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Walaupun 

sebagian dari siswa masih mengalami kesulitan dalam melafazhkan 

makharijul huruf seperti huruf ‘ain (  ع ), shad (   ص), dan dlad (ض) serta 
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kesulitan dalam menerapkan panjang pendeknya bacaan. Apabila terdapat 

Kesalahan-kesalahan, maka guru segera memberikan perbaikan kepada 

tiap-tiap individu yang telah melakukannya. Siswa-siswi yang berada di 

kelompok control masih banyak melakukan kesalahan dan mengalami 

kesulitan, diantaranya kesulitan dalam melafazhkan makharijul huruf, 

kesulitan dalam membedakan antara huruf yang hampir sama 

pelafazhannya, kesulitan dalam panjang pendeknya bacaan, dan kesulitan 

dalam menyambung kata.  

Kegiatan berikutnya, guru mengadakan evaluasi dengan cara 

memberikan post test. Tes yang diberikan berupa tes tulis dan tes praktik. 

Sebelum pembelajaran berakhir, guru menginstruksikan kepada seluruh 

siswa untuk rajin dan giat dalam belajar membaca. Terlebih lagi untuk 

kelompok treatment, mereka diberi tugas mandiri yang berupa latihan 

dalam mengucapkan makharijul huruf dan berlatih dalam membaca 

bacaan yang ada di dalam modul pembelajaran Al-Qur’an braille. 

Sebelum adanya kegiatan penutup, kegiatan pembelajaran diakhiri 

dengan adanya refleksi. Hal itu dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

kekurangan/kelemahan pada saat pembelajaran berlangsung. Pada 

kegiatan penutup, guru dan siswa mengakhiri kegiatan pembelajaran 

dengan membaca do’a penutup majelis. 

Berdasarkan hasil uji coba pada tahap perbaikan masih ditemukan 

beberapa kekurangan, sehingga guru perlu mengadakan perbaikan 

lanjutan. Kekurangan pada uji coba tahap perrbaikan ini diantaranya masih 
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ada beberapa siswa yang berada di kelompok treatment mengalami 

kesulitan dalam melafazhkan makharijul huruf dan menerapkan panjang 

pendeknya bacaan. Berikut ini merupakan hasil post test uji coba pada 

tahap perbaikan, yaitu : 

Table 3.7 : Hasil Belajar Post test Siswa Pada Uji Coba Perbaikan Pada 

kelompok Pemula 

No Nama Nilai 

Kelompok  Keterangan 

Tritmen control Tuntas 
Tidak 

tuntas 

1.  Aldiya 

Fantika 

Rahmasari   

75 √  

√ 
 

2.  Kemisih  50  √ 

 

√ 

3.  Nanang 

Setiawan  

60  √ 

 

√ 

4.  Toviyani 

Widi 

Saputri 

85 √  

√ 
 

5.  Wiji 

Widayanti 

60  √ 

 
√ 

Jumlah 330 2 3 2 3 

Nilai rata-rata 70 

KKM 70 

Nilai terendah 50 

Nilai tertinggi 85 

Kelompok 

treatment 

2 
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Kelompok 

control 

3 

Jumlah siswa 

tuntas 

2 

Jumlah siswa 

tidak tuntas 

3 

 

2) Kelompok menengah  

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran membaca Al-Qur’an pada 

kelompok ini dilaksanakan pada hari Jum’at tanggal 23 dan 30 Oktober 

2015. Kegiatan ini dilaksanakan di masjid SLB YKAB Surakarta pada 

pukul 15.30 WIB-17.30 WIB oleh peneliti. Pembelajaran ini dilaksanakan 

sebanyak 2 kali tatap muka, masing-masing pertemuan dua jam pelajaran ( 

2 x 45 menit) yang disesuaikan dengan rencana pelaksanaan pembelajaran.  

Pembelajaran pertama diawali dengan membuka salam, melakukan 

presensi, dan mengkondisikan siswa untuk mengikuti proses 

pembelajaran. Sebelum guru memberikan materi pembelajaran, terlebih 

dahulu guru memberikan motifasi kepada para siswa dengan tujuan untuk 

merangsang minat belajar siswa. Selanjutnya guru masuk kepada kegiatan 

inti dengan memberikan latihan-latihan dalam QS. Al-Buruj dan 

menambah materi mengenai hukum bacaan dalam Al-Qur’an dengan 

menerapkan model pembelajaran direct instruction berbasis alat bantu 

media tangan pada siswa-siswi yang berada di kelompok treatment. 

Siswa-siswi sangat antusiasme dalam mengikuti pembelajaran dan 

guru juga sabar dalam mengamati, membimbing dan melatih siswa dalam 
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membaca Al-Qur’an surat At-Buruj. Apabila terdapat siswa yang berada di 

kelompok treatment masih melakukan kesalahan-kesalahan, maka guru 

segera membenarkannya dan menunjukkan letak kesalahannya. Siswa 

yang berada di kelompok control tidak diberikan perlakuan sedikitpun 

oleh guru dan guru tidak menunjukkan letak kesalahan yang mereka 

lakukan.  

Kegiatan selanjutnya guru memberikan kesempatan kepada siswa-

siswi untuk bertanya mengenai materi pembelajaran yang telah 

disampaikan sebelumnya. Sebelum kegiatan berakhir, guru memberikan 

tugas mendiri kepada siswa-siswi yang berrada di kelompok treatment. 

Langkah selanjutnya guru menginstruksikan kepada semua siswa-siswi 

untuk memperbaiki bacaannya, baik itu pengucapannya, panjang 

pendeknya bacaan, hukum bacaan,tanda waqaf, teknik pernafasan dan 

teknik membaca. Pada kegiatan penutup, guru bersama siswa mengakhiri 

kegiatan pembelajaran dengan membaca do’a penutup majelis. 

Pertemuan kedua diawali membuka pelajaran dengan memberi 

salam, melakukan presensi, danmengondisikan siswa untuk mengikuti 

proses pembelajaran. Sebelum guru masuk pada inti pelajaran, terlebih 

dahulu guru memberikan apersepsi dan motifasi kepada siswa mengenai 

keutamaan-keutamaan dalam mempelajari bacaan Al-Qur’an. Pada 

pertemuan ini, semua siswa sangat antusiasme dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran. Kemudian guru melanjutkannya dengan melakukan tanya 

jawab kepada siswa-siswi terkait dengan materi yang telah di sampaikan 
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sebelumnya. Tujuan dari pertanyaan-pertanyaan itu adalah untuk 

mengkroscek kembali kemampuan siswa dalam menyerap materi 

pembelajaran. 

Kegiatan selanjutnya, guru memerintahkan siswa-siswi untuk 

membaca QS. ‘Abasa dan memberikan tambahan materi tentang tempat 

memulai dan memberhentikan bacaan, melatih teknik pernafasan, dan 

teknik membaca Al-Qur’an braille dengan menerapkan model 

pembelajaran direct instruction berbasis alat bantu media tangan pada 

siswa-siswi yang berada di kelompok treatment. Latihan-latihan tersebut 

diberikan  dengan tujuan agar siswa-siswi menjadi lebih terampil dalam 

membaca Al-Qur’an.  

Apabila masih terdapat kesalahan-kesalahan dalam membaca, 

maka guru segera membenarkannya. Siswa-siswi yang berada di 

kelompok control, mereka tidak mendapatkan perlakuan sedikitpun dari 

guru dan guru tidak menunjukkan letak kesalahan mereka. Kegiatan 

berikutnya guru mengadakan evaluasi dengan cara memberikan post test. 

Tes yang diberikan berupa tes tulis dan tes praktik. Pada tahap ini, 

kemampuan siswa terlihat lebih baik jika dibandingkan dengan pertemuan-

pertemuan sebelumnya. Walaupun masih ada siswa-siswi  yang berada di 

kelompok treatment mengalami kendala yaitu melakukan beberapa 

kesalahan dalam pelafazhan makharijul huruf, hukum bacaan dan teknik 

dalam membaca. Dengan kesalahan-kesalahan itu, maka guru segera 
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memberikan perbaikan kepada tiap-tiap individu yang telah 

melakukannya.  

Kesulitan-kesulitan yang dihadapi siswa-siswi yang ada  di 

kelompok control lebih kompleks, diantaranya kesulitan dalam 

melafazhkan makharijul huruf, kesulitan dalam panjang pendeknya 

bacaan, kesulitan dalam hukum bacaan, kesulitan dalam tanda waqaf, 

kesulitan dalam teknik pernafasan, dan teknik dalam membaca Al-Qur’an 

braille. Langkah selanjutnya kegiatan pembelajaran diakhiri dengan 

adanya refleksi. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

kekurangan/kelemahan saat pembelajaran berlangsung.  

Sebelum kegiatan berakhir, guru menginstruksikan kepada semua 

siswa-siswi untuk memperbaiki bacaannya, baik itu pengucapannya, 

hukum bacaan dan teknik dalam membaca. Pada kegiatan penutup, guru 

bersama para siswa mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan membaca 

do’a penutup majelis. 

Berdasarkan hasil uji coba pada tahap perbaikan masih ditemukan 

beberapa kekurangan, sehingga guru perlu mengadakan perrbaikan 

lanjutan. Kekurangan pada uji coba tahap perrbaikan ini diantaranya masih 

ada beberapa siswa yang berada di kelompok treatment mengalami 

kesulitan dalam melafazhkan makharijul huruf, hukum bacaan dan teknik 

dalam membaca. Berikut ini merupakan hasil post test pada uji coba tahap 

perbaikan, yaitu : 
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Table 3.8: Hasil Belajar Post test Siswa Pada Uji Coba Tahap 

perbaikan kelompok menengah  

No Nama Nilai 

Kelompok  Keterangan 

Tritmen Control Tuntas 
Tidak 

tuntas 

1.  Anisa 

Devi 

Niasari  

65 √  

 

√ 

2.  Didik 

Tristanto  

60  √ 

 

√ 

3.  Wahid 

Nur 

Hidayat 

70 √  

√ 
 

4.  Wahyu 

Setiawan 

55  √ 

 
√ 

Jumlah 250 2 2 1 3 

Nilai rata-rata 70 

KKM 70 

Nilai terendah 55 

Nilai tertinggi 70 

Kelompok 

treatment 

2 

Kelompok 

control 

2 

Jumlah siswa 

tuntas 

1 

Jumlah siswa 

tidak tuntas 

3 
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3) Kelompok Atas 

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran membaca Al-Qur’an pada 

kelompok ini dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 25 Oktober dan 1 

November 2015. Kegiatan ini dilaksanakan di masjid SLB YKAB 

Surakarta pada pukul 15.30 WIB-17.30 WIB oleh peneliti. Pembelajaran 

ini dilaksanakan sebanyak 2 kali tatap muka, masing-masing pertemuan 

dua jam pelajaran ( 2 x 45 menit) yang disesuaikan dengan rencana 

pelaksanaan pembelajaran.  

Pembelajaran pertama diawali dengan membuka salam, melakukan 

presensi, dan mengkondisikan siswa untuk mengikuti proses 

pembelajaran. Sebelum guru memberikan materi pembelajaran, terlebih 

dahulu guru memberikan motifasi kepada para siswa dengan tujuan untuk 

merangsang minat belajar siswa. Kegiatan selanjutnya guru membagi dua 

kelompok, yaitu kelompok yang diberi tindakan dan kelompok control. 

Langkah selanjutnya guru masuk pada kegiatan inti dengan memberikan 

pemantapan materi mengenai panjang pendeknya bacaan, hukum bacaan, 

teknik pernafasan, teknik dalam membaca dan memberi latihan-latihan 

dalam QS. An-Nazi’at dengan menerapkan model pembelajaran direct 

instruction berbasis alat bantu media tangan pada siswa-siswi yang berada 

di kelompok treatment. 

Siswa-siswi sangat antusiasme dalam mengikuti pembelajaran dan 

guru juga dengan sabar mengamati, membimbing dan melatih siswa untuk 

membaca surat An-Nazi’at. Apabila siswa-siswi yang berada di kelompok 
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treatment masih melakukan kesalahan-kesalahan dalam membaca, maka 

guru segera membenarkan dan menunjukkan letak kesalahannya. 

Sedangkan siswa-siswi yang berada di kelompok control tidak diberi 

perlakuan oleh guru dan guru tidak menunjukkan letak kesalahan mereka.  

Sebelum kegiatan berakhir, guru melakukan Tanya jawab kepada 

para siswa mengenai materi pembelajaran yang telah disampaikan 

sebelumnya  dan guru memberikan tugas mandiri kepada siswa-siswi yang 

berada di kelompok treatment. Selanjutnya guru menginstruksikan kepada 

semua siswa-siswi untuk memperbaiki bacaannya, baik itu 

pengucapannya, panjang pendeknya bacaan, hukum bacaan, teknik 

pernafasan, teknik dalam membaca, tempat memulai dan memberhentikan 

bacaan. Pada kegiatan penutup, guru bersama para siswa mengakhiri 

kegiatan pembelajaran dengan membaca do’a penutup majelis. 

Pertemuan kedua diawali membuka pelajaran dengan memberi salam, 

melakukan presensi, dan mengondisikan siswa untuk mengikuti proses 

pembelajaran. Sebelum guru masuk pada inti pelajaran, terlebih dahulu 

guru memberikan apersepsi dan motifasi kepada siswa mengenai 

keutamaan-keutamaan dalam mempelajari bacaan Al-Qur’an. Pada 

pertemuan ini, semua siswa sangat antusiasme dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran. Kegiatan selanjutnya guru melakukan tanya jawab kepada 

para siswa terkait dengan materi yang telah lalu. Tujuan dari pertanyaan-

pertanyaan itu adalah untuk mengkroscek kembali kemampuan siswa 

dalam menyerap materi pembelajaran. 
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Materi pembelajaran yang diberikan dalam kegiatan ini mengenai 

tempat-tempat memulai dan memberhentikan bacaan dan memberikan 

latihan-latihan kepada para siswa agar terampil dalam membaca Al-Qur’an 

dengan menerapkan model pembelajaran direct instruction berbasis alat 

bantu media tangan pada siswa-siswi yang berada di kelompok treatment. 

Surat yang dibaca dalam kegiatan ini adalah QS. An-Naba’.  

Para siswa sangat antusiasme dalam mengikuti pembelajaran dan 

kegiatan selanjutnya guru melakukan tanya jawab kepada para siswa 

mengenai materi yang telah diberikan pada pertemuan sebelumnya. 

Setelah semuanya selesai, guru mengadakan evaluasi dengan cara 

memberikan post test. Tes yang diberikan berupa tes tulis dan tes praktik.  

Kegiatan selanjutnya guru menunjukkan kepada masing-masing 

siswa yang ada di kelompok treatment mengenai kesalahan-kesalahan 

yang mereka lakukan. Sedangkan siswa yang ada di kelompok control, 

guru tidak memberikan perlakuan sedikitpun dan guru tidak menunjukkan 

letak kesalahannya.  

Kemampuan siswa yang ada di kelompok treatment terlihat lebih 

baik jika dibandingkan dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya. 

Walaupun masih ada siswa yang mengalami kendala yaitu melakukan 

beberapa kesalahan dalam pelafazhan makharijul huruf, teknik pernafasan, 

tempat memulai dan memberhentikan bacaan. Namun dengan adanya 

kesalahan-kesalahan tersebut, maka guru segera memperbaiki kesalahan 

yang mereka lakukan.  
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Kesulitan-kesulitan yang dihadapi kelompok control meliputi 

kesulitan dalam melafazhkan makharijul huruf, kesulitan dalam panjang 

pendeknya bacaan, kesulitan dalam hukum bacaan, kesulitan dalam 

mewaqafkan bacaan, kesulitan dalam mengatur nafas, dan kesulitan dalam 

membaca Al-Qur’an Braille. Kegiatan selanjutnya guru memberikan tugas 

mandiri kepada siswa-siswi yang berada di kelompok treatment dan 

dilanjutkan dengan adanya refleksi. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui kekurangan/kelemahan pada saat pembelajaran berlangsung.  

Sebelum kegiatan berakhir, guru menginstruksikan kepada seluruh 

siswa-siswi untuk lebih rajin dalam berlatih membaca dan memperbaiki 

bacaannya. pada kegiatan penutup, guru bersama para siswa menutup 

kegiatan pembelajaran dengan membaca do’a penutup majelis.  

Berdasarkan uji coba pada tahap perbaikan, masih ditemukan 

beberapa kekurangan, sehingga guru perlu mengadakan perrbaikan 

lanjutan untuk kelompok treatment. Bentuk kekurangan pada uji coba 

tahap perbaikan, diantaranya masih ada siswa yang mengalami kesulitan 

dalam melafazhkan makharijul huruf, kesulitan dalam mengatur 

pernafasan, dan tempat memulai serta memberhentikan bacaan. Sedangkan 

untuk kelompok control, mereka masih banyak melakukan kesalahan pada 

saat membaca Al-Qur’an, diantaranya kesulitan dalam melafazhkan 

makharijul huruf, kesulitan dalam panjang pendeknya bacaan, kesulitan 

dalam hukum bacaan, kesulitan dalam tempat waqaf, kesulitan dalam 



198 
 

teknik pernafasan dan teknik membacanya. Berikut ini merupakan hasil 

post test pada uji coba tahap perbaikan, yaitu : 

Table 3.9 : Hasil Belajar Post test Siswa Pada Uji Coba Tahap perbaikan 

kelompok Atas 

No Nama Nilai 

Kelompok  Keterangan 

Tritmen control Tuntas 
Tidak 

tuntas 

1.  Agung Pamuji  75  √ √ 
 

2.  Ahmad Faris  75  √ √ 
 

3.  Fajar Wahyu 

Nugroho  

80 √  

√  

4.  Rahayuning 

Hutami 

70  √ 

√  

5.  Rizki Ristanto  85 √  √ 
 

Jumlah 385 2 3 5 0 

Nilai rata-rata 70 

KKM 70 

Nilai terendah 70 

Nilai tertinggi 85 

Kelompok 

treatment 

2 

Kelompok 

control 

3 

Jumlah siswa 

tuntas 

4 

Jumlah siswa 

tidak tuntas 

0 
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c. Pelaksanaan uji coba produk tahap penyempurnaan  

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran membaca Al-Qur’an dilaksanakan 

pada hari Jum’at, Sabtu dan Minggu. Kegiatan ini dilaksanakan di masjid SLB 

YKAB Surakarta pada pukul 15.30 WIB-17.00 WIB oleh peneliti. 

Pembelajaran ini dilaksanakan sebanyak 2 kali tatap muka, masing-masing 

pertemuan dua jam pelajaran ( 2 x 45 menit) yang sudah disesuaikan dengan 

rencana pelaksanaan pembelajaran. Pada tahap ini, peneliti membagi kelompok 

belajar menjadi tiga bagian, yaitu kelompok pemula, kelompok menengah dan 

kelompok atas. Berikut ini merupakan penjelasan kegiatan dari masing-masing 

kelompok belajar, yaitu : 

1) Kelompok pemula 

 Pelaksanaan kegiatan pembelajaran membaca Al-Qur’an pada 

kelompok ini dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 7 dan 14 November 

2015. Kegiatan ini dilaksanakan oleh peneliti di masjid SLB YKAB 

Surakarta pada pukul 15.30 WIB-17.30 WIB. Pembelajaran ini 

dilaksanakan sebanyak 2 kali tatap muka, masing-masing pertemuan dua 

jam pelajaran ( 2 x 45 menit) yang disesuaikan dengan rencana 

pelaksanaan pembelajaran.  

Pembelajaran pertama pada kegiatan pendahuluan diawali dengan 

membuka salam, melakukan presensi, dan mengkondisikan siswa untuk 

mengikuti proses pembelajaran. Sebelum guru memberikan materi 

pembelajaran, terlebih dahulu guru memberikan motifasi kepada para 

siswa dengan tujuan untuk merangsang minat belajar siswa. Kegiatan 
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selanjutnya guru membagi dua kelompok, yaitu kelompok treatment dan 

kelompok control.  

Materi yang diberikan pada kegiatan inti meliputi hukum bacaan 

dan memberi latihan-latihan dengan menggunakan modul pembelajaran 

Al-Qur’an dan menerapkan model pembelajaran direct instruction 

berbasis alat bantu media tangan pada siswa-siswi yang berada di 

kelompok treatment. 

Siswa-siswi sangat antusiasme dalam mengikuti pembelajaran dan 

guru dengan sabar membimbing, mengarahkan dan mengamati 

perkembangan belajar siswa yang berada di kelompok treatment. Apabila 

mereka masih melakukan kesalahan-kesalahan, maka guru segera 

memperbaiki dan menunjukkan letak kesalahannya. Sedangkan untuk 

kelompok control, guru tidak memberikan perlakuan sedikitpun dan tidak 

menunjukkan letak kesalahan yang mereka lakukan.  

Kegiatan selanjutnya, guru melakukan Tanya jawab kepada siswa-

siswi mengenai materi pembelajaran dan dilanjutkan dengan pemberian 

tugas mandiri. Guru juga menginstruksikan kepada siswa-siswi yang 

berada di kelompok treatment untuk lebih giat dalam mempelajari bacaan 

atau latihan-latihan yang terdapat dalam modul pembelajaran Al-Qur’an. 

Pada kegiatan penutup, guru dan siswa-siswi mengakhiri pembelajaran 

dengan membaca do’a penutup majelis. 

Pertemuan kedua diawali dengan memberi salam, melakukan 

presensi, dan mengondisikan siswa untuk mengikuti proses pembelajaran. 
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Sebelum guru masuk pada inti pelajaran, terlebih dahulu guru memberikan 

apersepsi dan motifasi kepada siswa mengenai pentingnya mempelajari 

bacaan Al-Qur’an. Kegiatan selanjutnya, guru memberikan ringkasan 

materi pembelajaran dari awal pertemuan hingga akhir pertemuan. Guru 

juga memberikan latihan-latihan dengan menerapkan model pembelajaran 

direct instruction berbasis alat bantu media tangan kepada siswa-siswi 

yang ada di kelompok treatment.  

Latihan-latihan pada pertemuan ini dilakukan secara bergantian. 

Guru memberikan perlakuan kepada siswa-siswi yang ada di kelompok 

control dengan cara membacakan taks yang ada di dalam Al-Qur’an. Guru 

juga meminta mereka untuk menulis dan membacanya. Antusiasme siswa 

dalam mengikuti pembelajaran cukup tinggi, dan Selanjutnya guru 

melakukan tanya jawab kepada siswa-siswi mengenai materi yang telah 

diajarkan. Tujuan dari diberikannya pertanyaan itu adalah untuk 

mengkroscek kembali kemampuan siswa dalam menyerap materi 

pembelajaran. 

Kemampuan siswa yang berada di kelompok treatment terlihat 

lebih sempurna jika dibandingkan dengan pertemuan-pertemuan 

sebelumnya. Sedangkan siswa yang berada di kelompok control, mereka 

masih melakukan kesulitan-kesulitan, diantaranya  kesulitan dalam 

melafazhkan makharijul huruf, kesulitan dalam mendiskripsikan posisi 

lidah, kesulitan dalam membedakan huruf yang hampir sama 

pelafazhannya, kesulitan dalam panjang pendeknya bacaan, kesulitan 
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dalam hukum bacaan dan kesulitan dalam menyambung kata yang satu 

dengan kata berikutnya.  

Kegiatan berikutnya, guru mengadakan evaluasi dengan cara 

memberikan post test. Tes yang diberikan berupa tes tulis dan tes praktik. 

Sebelum kegiatan pembelajaran berakhir, guru melakukan refleksi. Hal ini 

dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kekurangan/kelemahan pada 

saat pembelajaran berlangsung. Kemudian guru bersama para siswa 

mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan membaca do’a penutup majelis.  

Berdasarkan uji coba tahap penyempurnaan, kemampuan siswa-

siswi yang berada di kelompok treatment terlihat lebih sempurna jika 

dibandingkan dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Hal itu 

ditunjukkan dengan kemampuan siswa-siswi dalam membaca bacaan yang 

ada di dalam modul pembelajaran dan kemampuan siswa dalam menyerap 

materi. Berikut ini merupakan hasil post test pada uji coba tahap 

penyempurnaan, yaitu : 

Table 3.10 : Hasil Belajar Post test Siswa Pada Uji Coba penyempurnaan 

Pada kelompok Pemula 

No Nama Nilai 

Kelompok  Keterangan 

Tritmen control Tuntas 
Tidak 

tuntas 

1.  Aldiya 

Fantika 

Rahmasari   

85 √  

√ 
 

2.  Kemisih  55  √ 

 

√ 
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3.  Nanang 

Setiawan  

70  √ 

√  

4.  Toviyani Widi 

Saputri 

95 √  

√  

5.  Wiji 

Widayanti 

65  √ 

 
√ 

Jumlah 370 2 3 3 2 

Nilai rata-rata 70 

KKM 70 

Nilai terendah 55 

Nilai tertinggi 95 

Kelompok treatment 2 

Kelompok control 3 

Jumlah siswa tuntas 3 

Jumlah siswa tidak 

tuntas 

2 

 

2) Kelompok menengah  

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran membaca Al-Qur’an pada 

kelompok ini dilaksanakan pada hari Jum’at tanggal  6 dan  13 November 

2015. Kegiatan ini dilaksanakan oleh peneliti di masjid SLB YKAB Surakarta 

pada pukul 15.30 WIB-17.30 WIB. Pembelajaran ini dilaksanakan sebanyak 2 

kali tatap muka, masing-masing pertemuan dua jam pelajaran ( 2 x 45 menit) 

yang disesuaikan dengan rencana pelaksanaan pembelajaran. 

Pembelajaran pertama diawali dengan membuka salam, melakukan 

presensi, dan mengkondisikan siswa untuk mengikuti proses pembelajaran. 

Sebelum guru memberikan materi pembelajaran, terlebih dahulu guru 
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memberikan apersepsi dan memotivasi siswa dengan tujuan untuk merangsang 

minat belajar siswa. Kegiatan selanjutnya guru lebih memperbanyak latihan 

membaca dengan menerapkan model pembelajaran direct instruction berbasis 

alat bantu media tangan dan lebih banyak melakukan Tanya jawab kepada 

siswa-siswi yang berada di kelompok treatment.  

Antusiasme siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran cukup 

tinggi, sehingga guru juga dapat berlaku sabar dalam mengamati, membimbing 

dan melatih siswa-siswi dalam membaca Al-Qur’an. Apabila siswa-siswi yang 

berada di kelompok treatment masih melakukan kesalahan, maka guru segera 

membenarkannya dan menunjukkan letak kesalahannya. Sedangkan untuk 

kelompok control, guru tidak memberikan perlakuan sedikitpun dan guru tidak 

menunjukkan letak kesalahan yang mereka lakukan.  

Kegiatan selanjutnya guru memberikan tugas mandiri dan 

menginstruksikan kepada siswa-siswi yang berada di kelompok treatment 

untuk rajin berlatih membaca Al-Qur’an dan memperbaiki bacaannya. Pada 

kegiatan penutup, guru dan siswa-siswi mengakhiri pembelajaran dengan 

membaca do’a penutup majelis. 

Pertemuan kedua, kegiatan pembelajaran diawali dengan memberi 

salam, melakukan presensi, dan mengondisikan siswa untuk mengikuti proses 

pembelajaran. Sebelum guru masuk pada inti pelajaran, terlebih dahulu guru 

memberikan apersepsi dan motifasi kepada siswa-siswi. Antusiasme siswa 

dalam kegiatan pembelajaran ini cukup tinggi, sehingga guru 

memanfaatkannya dengan cara memberikan latihan-latihan .  
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Latihan-latihan yang diberikan guru berupa latihan dalam membaca 

bacaan Al-Qur’an dengan menerapkan model pembelajaran direct instruction 

berbasis alat bantu media tangan kepada siswa-siswi yang berada di kelompok 

treatment. Pada pertemuan ini guru senantiasa sabar dalam membimbing dan 

mengarahkan siswa-siswi dalam membaca Al-Qur’an. Apabila siswa-siswi 

yang berada di kelompok treatment masih melakukan kesalahan, maka guru 

segera membenarkannya. Sedangkan untuk kelompok control, guru tidak 

memberikan perlakuan sedikitpun dan guru tidak menunjukkan letak kesalahan 

yang mereka lakukan.  

Kegiatan berikutnya guru melakukan tanya jawab kepada siswa-siswi 

mengenai materi yang telah diajarkan sebelumnya dan selanjutnya guru 

mengadakan evaluasi dengan cara memberikan post test. Tes yang diberikan 

berupa tes tulis dan tes praktik. Sebelum kegiatan pembelajaran berakhir, guru 

melakukan refleksi. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

kekurangan/kelemahan pada saat pembelajaran berlangsung. Pada kegiatan 

penutup, guru dan siswa-siswi mengakhiri pembelajaran dengan membaca do’a 

penutup majelis. 

Berdasarkan uji coba tahap penyempurnaan, kemampuan siswa-siswi 

yang berada di kelompok treatment terlihat lebih sempurna jika dibandingkan 

dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Hal itu ditunjukkan dengan 

kemampuan siswa-siswi dalam membaca Al-Qur’an dan kemampuan mereka 

dalam menyerap materi. Sedangkan siswa yang berada di kelompok control 

masih melakukan beberapa kesalahan, diantaranya kesalahan dalam pelafazhan 
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makharijul huruf, panjang pendeknya, hukum bacaannya, tempat waqaf, teknik 

membaca dan teknik pernafasannya. Berikut ini merupakan hasil post test pada 

uji coba tahap penyempurnaan, yaitu : 

Table 3.11 : Hasil Belajar Post test Siswa Pada Uji Coba Tahap 

penyempurnaan kelompok menengah  

No Nama Nilai 

Kelompok  Keterangan 

Tritmen Control Tuntas 
Tidak 

tuntas 

1.  Anisa 

Devi 

Niasari  

80 √  

√ 
 

2.  Didik 

Tristanto  

65  √ 

 

√ 

3.  Wahid 

Nur 

Hidayat 

85 √  

√ 
 

4.  Wahyu 

Setiawan 

60  √ 

 
√ 

Jumlah 290 2 2 2 2 

Nilai rata-rata 70 

KKM 70 

Nilai terendah 55 

Nilai tertinggi 85 

Kelompok 

treatment 

2 

Kelompok 

control 

2 

Jumlah siswa 2 
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tuntas 

Jumlah siswa 

tidak tuntas 

2 

 

3) Kelompok Atas 

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran membaca Al-Qur’an pada 

kelompok ini dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 8 dan 15 November 

2015. Kegiatan ini dilaksanakan di masjid SLB YKAB Surakarta pada 

pukul 15.30 WIB-17.30 WIB oleh peneliti. Pembelajaran ini dilaksanakan 

sebanyak 2 kali tatap muka, masing-masing pertemuan dua jam pelajaran ( 

2 x 45 menit) yang disesuaikan dengan rencana pelaksanaan pembelajaran. 

Kegiatan pembelajaran diawali dengan membuka salam, melakukan 

presensi, dan mengkondisikan siswa untuk mengikuti proses pembelajaran. 

Sebelum guru memberikan materi pembelajaran, terlebih dahulu guru 

memberikan apersepsi dan memotivasi siswa dengan tujuan untuk 

merangsang minat belajarnya.  

Antusiasme siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran sangat 

tinggi, sehingga guru memanfaatkannya dengan memperbanyak latihan-

latihan yang berupa  latihan dalam mengucapkan makharijul huruf dan 

latihan dalam membaca Al-Qur’an pada juz 30 dengan menerapkan model 

pembelajaran direct instruction berbasis alat bantu media tangan pada 

siswa-siswi yang berada di kelompok treatment. 

Guru juga senantiasa sabar mengamati, membimbing dan melatih 

siswa dalam membaca Al-Qur’an yang difokuskan pada juz 30. Apabila 
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siswa-siswi yang berada di kelompok treatment melakukan kesalahan, 

maka guru segera membenarkannya dan menunjukkan letak kesalahannya. 

Sedangkan untuk kelompok control, guru tidak memberikan perlakuan 

sedikitpun dan tidak menunjukkan letak kesalahan yang mereka lakukan.  

Kegiatan selanjutnya guru melakukan Tanya jawab kepada para 

siswa mengenai materi-materi yang telah disampaikan pada pertemuan-

perrtemuan sebelumnya, kemudian guru memberikan tugas mandiri dan 

menginstruksikan kepada siswa-siswi yang berada di kelompok treatment 

untuk memperbaiki bacaannya, baik itu pelafazhan makharijul huruf dan 

tempat memulai serta mewaqafkan bacaan. Pada kegiatan penutup, guru 

dan siswa-siswi mengakhiri pembelajaran dengan membaca do’a penutup 

majelis. 

Pertemuan kedua diawali membuka pelajaran dengan memberi 

salam, melakukan presensi, dan mengondisikan siswa untuk mengikuti 

proses pembelajaran. Sebelum guru masuk pada inti pelajaran, terlebih 

dahulu guru memberikan apersepsi dan motifasi kepada siswa. Pada 

pertemuan ini, semua siswa antusiasme dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran.  

Kegiatan selanjutnya guru memberikan latihan-latihan yang berupa 

latihan dalam pelafazhan makharijul huruf dan membaca Al-Qur’an dengan 

menerapkan model pembelajaran direct instruction berbasis alat bantu 

media tangan pada siswa-siswi yang berada di kelompok treatment. Pada 

kegiatan ini, guru senantiasa sabar dalam mengamati, membimbing dan 
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melatih siswa dalam membaca Al-Qur’an yang difokuskan pada juz 30. 

Kemampuan siswa yang berada di kelompok treatment pada pertemuan ini 

terlihat lebih meningkat jika dibandingkan pada pertemuan-pertemuan 

sebelumnya. Sedangkan untuk siswa-siswi yang berada di kelompok 

control, mereka masih mengalami kesulitan-kesulitan, diantaranya 

kesulitan dalam melafazhkan makharijul huruf, kesulitan dalam 

mendiskripsikan posisi lidah, kesulitan dalam panjang pendeknya bacaan, 

kesulitan dalam hukum bacaan, kesulitan dalam mewaqafkan bacaan, 

kesulitan dalam membaca Al-Qur’an braille, dan kesulitan dalam mengatur 

pernafasan.  

Kegiatan evaluasi dilaksanakan guru dengan cara memberikan post 

test. Tes yang diberikan berupa tes tulis dan tes praktik. Sebelum kegiatan 

pembelajaran berakhir, peneliti melakukan refleksi. Hal ini dilakukan 

dengan tujuan untuk mengetahui kekurangan/kelemahan pada saat 

pembelajaran berlangsung. Pada kegiatan penutup, guru dan siswa-siswi 

mengakhiri pembelajaran dengan membaca do’a penutup majelis. 

Berdasarkan uji coba tahap penyempurnaan, kemampuan siswa-

siswi yang berada di kelompok treatment terlihat lebih sempurna jika 

dibandingkan dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Hal itu 

ditunjukkan dengan kemampuan siswa-siswi dalam membaca Al-Qur’an 

dan kemampuan mereka dalam menyerap materi. Berikut ini merupakan 

hasil post test pada uji coba tahap penyempurnaan, yaitu : 
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Table 3.12 : Hasil Belajar Post test Siswa Pada Uji Coba Tahap 

penyempurnaan kelompok Atas 

No Nama Nilai 

Kelompok  Keterangan 

treatment control Tuntas 
Tidak 

tuntas 

1.  Agung Pamuji  75  √ √ 
 

2.  Ahmad Faris  80  √ √ 
 

3.  Fajar Wahyu 

Nugroho  

95 √  

√  

4.  Rahayuning 

Hutami 

70  √ 

√  

5.  Rizki Ristanto  95 √  √ 
 

Jumlah 385 2 3 5 0 

Nilai rata-rata 70 

KKM 70 

Nilai terendah 70 

Nilai tertinggi 95 

Kelompok treatment 2 

Kelompok control 3 

Jumlah siswa tuntas 4 

Jumlah siswa tidak 

tuntas 

0 

 

C. Tahap Validasi Model 

1. Hasil efektifitas dari pelaksanaan pengembangan model pembelajaran 

direct instruction berbasis alat bantu media tangan dalam pembelajaran 

membaca Al-Qur’an pada siswa-siswi tunanetra 
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Tahap validasi model merupakan tahap akhir dari pengembangan 

uji coba produk dengan menggunakan metode eksperimental desain 

melalui uji T-tes. Untuk mengetahui tingkat kefektifan dari penerapan 

model direct instruction berbasis alat bantu media tangan dalam 

pembelajaran membaca Al-Qur’an pada siswa-siswi tunanetra, berikut ini 

merupakan hasil uji validitas data dengan menggunakan uji T-tes, yaitu : 

Ho = tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat kemampuan 

membaca Al-Qur’an sebelum dan sesudah diberi perlakuan 

Ha =terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat kemampuan 

membaca Al-Qur’an sebelum dan sesudah diberi perlakuan 

a. Tabel dari hasil uji t-tes menunjukkan bahwa perbandingan nilai antara 

hasil pree test dengan hasil post-tes pertama sebesar   0,001 < 0,05. 

Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan 

terhadap hasil belajar, sehingga Ho di tolak dan Ha diterima.   

b. Table dari hasil uji t-tes menunjukkan bahwa perbandingan nilai antara 

hasil pree test dengan hasil post-tes kedua sebesar   0,001 < 0,05. 

Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan 

terhadap hasil belajar, sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. 

c. Table dari uji t-tes menunjukkan bahwa perbandingan nilai antara hasil 

pree test dengan hasil post-tes ketiga sebesar 0,000 < 0,05. Maka dapat 

disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap hasil 

belajar, sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. 
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Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa melalui 

pelaksanaan pengembangan model pembelajran direct instruction berbasis alat 

bantu media tangan dapat meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur’an 

pada siswa-siswi tunanetra di seluruh SMA Inklusi/sederajat di wilayah X 

Karisidenan Surakarta tahun pelajaran 2015/2016 secara efektif dan evisien. 

2. Hasil seminar publikasi mengenai pengembangan model Direct instruction 

berbasis alat bantu media tangan dalam pembalajaran membaca al-qur’an pada 

siswa-siswi tunanetra  

Hasil produk pembelajaran yang ditemukan oleh peneliti ini dapat 

dimanfaatkan oleh banyak pihak dengan cara melakukan kegiatan seminar 

publikasi. Kegiatan seminar publikasi tersebut dilaksanakan di  gedung pasca 

sarjana UMS. Tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut adalah untuk 

mensosialisasikan produk pembelajaran yang telah dihasilkan oleh peneliti 

berupa model pembelajaran direct instruction berbasis alat bantu media 

tangan dalam pembelajaran membaca Al-Qur’an pada siswa-siswi tunanetra di 

seluruh SMA inklusi/sederajat di wilayah X karisidenan Surakarta. Kegiatan 

itu dilaksanakan pada hari Kamis, 19 November 2015 di gedung pasca sarjana 

lantai 3 ruang 3.1 pada jam 09.30 WIB hingga 11.30 WIB. Kegiatan tersebut 

dihadiri oleh para ahli dibidang Al-Qur’an, seluruh guru Pendidikan Agama 

Islam, siswa-siswi tunanetra, mahasiswa-mahasiswi pasca sarjana UMS, 

peserta dari luar, dan pihak pers dari solopos. Jalannya kegiatan tersebut 

dipandu oleh saudari Toviyani Widi Saputri dari SMA Muhammadiyah 6 

Surakarta dengan susunan kegiatan sebagai berikut : 
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a. Pembukaan  

b. Sambutan-sambutan  

Sambutan pertama disampaikan oleh salah satu perwakilan guru 

PAI dari SMA Muhammadiyah 6 Surakarta dengan bapak Anwar dan 

sambutan kedua disampaikan oleh bapak Rial Fu’adi, M.Ag, yang 

merupakan salah satu pakar dibidang Al-Qur’an dari IAIN Surakarta. 

Beliau menuturkan bahwa hasil penelitian ini merupakan salah satu 

temuan atau produk baru dalam bidang Al-Qur’an, sehingga hasil tersebut 

dapat dimanfaatkan oleh lembaga pendidikan manapun dan dapat 

disosialisasikan pada kalayak umum.  

c. Kegiatan Inti 

Pelaksanaan kegiatan ini dipandu oleh saudara Herman Taufiq 

S.Pd.I yang merupakan salah satu mahasiswa pasca sarjana UMS program 

studi magister pendidikan Islam. Peneliti diberi waktu oleh moderator 

selama 60 menit untuk mempresentasikan dan mensosialisasikan hasil uji 

coba produk yang peneliti lakukan berupa pengembangan model 

pembelajaran direct instruction berbasis alat bantu media tangan pada 

siswa-siswi tunanetra di seluruh SMA inklusi/sederajat di wilayah X 

karisidenan Surakarta. Materi yang disampaikan peneliti dalam kegiatan 

tersebut meliputi tahapan-tahapan  dalam mengembangkan produk 

pembelajaran dan hasil belajar yang telah dicapai pada saat melakukan 

penelitian. Seusai peneliti mempresentasikan materi, kemudian moderator 

mempersilahkan kedua ahli dibidang Al-Qur’an yaitu bapak Rial Fu’adi  
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M.Ag, dan DR. Muh. Abdul Kholiq Hasan, M.A, M.Ed untuk memberikan 

respon atau umpan balik mengenai penyampaian materi yang telah 

dipresentasikan oleh peneliti dengan durasi waktu selama 45 menit. Dr. 

Muh. Abdul Kholiq Hasan M.A, M.Ed, mengungkapkan bahwa hasil 

penelitian tersebut  merupakan sebuah inovasi baru yang luar biasa, karena 

produk pembelajaran yang ditemukannya sangat bermanfaat bagi anak-

anak tunanetra yang ingin belajar membaca Al-Qur’an dengan baik dan 

benar. Beliau menuturkan bahwa hasil penelitian tersebut merupakan  hasil 

temuan baru di Indonesia, bahkan mungkin di dunia.  

d. Lain-lain 

e. Pesan dan kesan dari salah satu siswa tunanetra yaitu Fajar Wahyu 

Nugroho 

f.  Penutup 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa melalui 

pelaksanaan pengembangan model pembelajaran direct instruction 

berbasis alat bantu media tangan dapat meningkatkan kemampuan 

membaca Al-Qur’an siswa-siswi tunanetra di seluruh inklusi/sederajat 

di wilayah X karisidenan Surakarta. Hal itu dibuktikkan dengan 

adanya uji validitas hasil belajar melalui uji T-tes dan kesuksesan 

dalam mensosialisasikan hasil produk pembelajaran.  


