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BAB IV 

ANALISIS HASIL PENELITIAN 

 

A. Hasil perbandingan data yang diperoleh di lapangan dengan hasil 

pengembangan uji coba produk yang dilakukan 

1 Hasil analisis mengenai Penerapan model pembelajaran membaca Al-

Qur’an di seluruh SMA inklusi/sederajat di wilayah X Karisidenan 

Surakarta 

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti telah 

memperoleh data mengenai hasil observasi, wawancara, angket, 

dokumentasi dan tes. Dengan adanya data tersebut, peneliti dapat 

menganalisis bahwa kegiatan pembelajaran membaca Al-Qur’an di 

seluruh SMA inklusi/sederajat  di wilayah x karisidenan Surakarta di 

pengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya faktor pengetahuan, motifasi 

belajar, kemampuan, perencanaan pembelajaran, pelaksanaan 

pembelajaran, sistim evaluasi pembelajaran, layanan dan fasilitas 

pembelajaran, SDM guru, dan faktor jarak. Berikut ini merupakan 

penjelasan secara umum dari beberapa poin di atas, yaitu : 

a. Pengetahuan 

Analisis dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat 

pengetahuan siswa mengenai kaidah-kaidah ilmu tajwid dan kaidah 

dalam membaca Al-Qur’an dikatakan masih rendah. Hal itu dibuktikan 

dengan adanya hasil observasi, angket, wawancara, dan hasil tes yang 
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menunjukkan bahwa sebagian besar siswa masih mengalami kesulitan 

dalam membaca Al-Qur’an, baik itu kesulitan dalam melafazhkan 

huruf, kesulitan dalam panjang pendeknya bacaan, kesulitan dalam 

menerapkan hukum bacaan, kesulitan dalam mewaqafkan bahkan, 

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

bahkan ada yang sama sekali belum mengenal huruf hijaiyah. 

Permasalahan tersebut disebabkan karena tidak adanya SDM guru 

yang dapat mengajarkannya dan kurangnya kepedulian dari masing-

masing guru PAI yang ada di sekolah inklusi.  

b. Motifasi belajar 

Analisis dari hasil penelitian pada bab sebelumnya 

menunjukkan bahwa tingkat minat dan motifasi belajar yang dimiliki 

oleh siswa tunanetra di seluruh SMA inklusi di wilayah x karisidenan 

Surakarta termasuk kategori baik. Hal itu dibuktikan dengan adanya 

hasil angket, observasi dan hasil wawancara yang menunjukkan bahwa 

siswa tunanetra memiliki harapan bahwa perlu adanya perhatian 

khusus dari guru PAI mengenai kegiatan pembelajaran membaca Al-

Qur’an, peningkatan SDM guru dibidang Al-Qur’an braille dan perlu 

adanya fasilitas yang mendukung. Hal itu didukung pula dengan 

adanya keaktifan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran 

membaca Al-Qur’an, walaupun disisi lain masih ada sebagian siswa 

yang tidak mengikuti kegiatan tersebut dengan alasan tidak adanya 
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sdm yang dapat mengajarkan Al-Qur’an, layanan atau fasilitas yang 

kurang mendukung dan jarak tempuh yang cukup jauh.  

c. Perencanaan pembelajaran  

Analisis dari hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan 

pembelajaran yang diterapkan oleh masing-masing sekolah inklusi 

masih kurang optimal. Hal itu ditunjukkan dengan adanya hasil 

observasi, wawancara dan dokumentasi yang menunjukkan bahwa 

sebagian besar sekolah inklusi di wilayah X karisidenan Surakarta 

tidak memiliki dokumen mengenai silabus pembelajaran Al-Qur’an, 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), dan materi ajar. Program 

kegiatan pembelajaran membaca Al-Qur’an yang dicanangkan masih 

bersifat tidak wajib atau bersifat ekstra kurikuler. 

Data yang diperoleh di sebagian sekolah menunjukkan bahwa 

materi ajar yang disajikan masih bersifat global, sehingga guru PAI 

perlu menetapkan indikator yang jelas sebelum melakukan kegiatan 

pembelajaran membaca Al-Qur’an. Alokasi waktu yang disediakan 

untuk kegiatan pembelajaran membaca Al-Qur’an di seluruh sekolah 

inklusi berkisar 2 X 45 menit atau 2 jam pelajaran untuk setiap 

pertemuannya. 

d. Pelaksanaan pembelajaran 

Hasil analisis dari data observasi, wawancara, dokumentasi dan 

hasil tes menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pembelajaran 

membaca Al-Qur’an di seluruh SMA inklusi di wilayah x karisidenan 
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Surakarta dapat dikatakan tidak optimal. Hal itu ditunjukkan dengan 

adanya model pembelajaran yang kurang efektif dan masih terdapat 

permasalahan yang mendasar, diantaranya : 

1) Kurangnya perencanaan yang jelas  

2) Pemberian materi ajar yang masih bersifat global  

3) Penerapan metode pembelajaran yang kurang sesuai dengan 

karakteristik siswa tunanetra dan masih bersifat monoton  

4) Kurang teliti dan tegasnya guru PAI dalam menunjukkan letak 

kesalahan siswa pada saat membaca Al-Qur’an  

5) Tidak adanya penggunaan media pembelajaran di seluruh sekolah 

inklusi 

6) Masih ada beberapa sekolah yang tidak menggunakan sistim 

evaluasi 

7) Tidak adanya tugas mandiri di seluruh sekolah inklusi 

8) Kemampuan membaca Al-Qur’an siswa tunanetra  di sebagian 

besar sekolah inklusi masih rendah.  

9) Tidak adanya SDM yang kapabel dalam mengajarkan Al-Qur’an 

braille di seluruh sekolah inklusi 

10) Kurangnya layanan dan fasilitas yang dapat mendukung jalannya 

kegiatan pembelajaran Al-Qur’an . 

Permasalahan-permasalahan di atas dapat berdampak dan 

berpengaruh besar terhadap tingkat pengetahuan dan kemampuan 

siswa tunanetra dalam membaca Al-Qur’an. Sehingga hal itu perlu 
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adanya solusi atau pemecahan masalah dengan cara mencari sebuah 

alternatif model pembelajaran yang kreatif, komunikatif, efektif dan 

evesien.  

e. Sistim evaluasi pembelajaran 

Hasil analisis dari data observasi, wawancara dan hasil 

dokumentasi menunjukkan bahwa dari kelima sekolah inklusi di 

wilayah x karisidenan Surakarta, hanya tiga sekolah inklusi yang telah 

menerapkan sistim evaluasi pembelajaran, yaitu SMA negeri 5 

Surakarta, SMA negeri 8 Surakarta dan SMA Muhamadiyah 6 

Surakarta. Sistim evaluasi yang diterapkan dalam pembelajaran 

membaca Al-Qur’an adalah dengan menggunakan tes praktik dan 

standar ketuntasan kopetensi minimum (KKM) yang ditetapkan adalah 

70. 

f. Layanan dan fasilitas pembelajaran 

Hasil analisis dari data observasi, wawancara, dan hasil 

dokumentasi menunjukkan bahwa pelayanan dan fasilitas yang 

tersedia di lima sekolah inklusi di wilayah x karisidenan Surakarta 

dapat dikatakan masih minim atau perlu adanya peningkatan dan 

perbaikan. Hal itu ditunjukkan dengan tidak adanya buku ilmu tajwid 

braille dan tidak adanya iqra’ braille. Aksesibilitas jalan yang ada di 

sebagian sekolah inklusi juga masih kurang memadai. Hal itu 

ditunjukkan dengan adanya selokan yang tidak ditutup dan tidak 

terpenuhinya standarisasi untuk sekolah inklusi atau kondisi medan 
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yang cukup sulit untuk kalangan tunanetra yang tidak memiliki 

penglihatan sama sekali ( total bline). 

g. Jarak 

Hasil analisis dari data observasi, wawancara dan hasil angket 

menunjukkan bahwa salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 

jalannya kegiatan pembelajaran membaca Al-Qur’an adalah faktor 

jarak. Hal itu dibuktikan dengan adanya jarak antara seluruh sekolah 

inklusi di wilayah x karisidenan Surakarta dengan tempat tinggal siswa 

tunanetra cukup jauh. Alat transportasi yang digunakan oleh mayoritas 

siswa tunanetra adalah menggunakan transportasi umum, seperti bus, 

angkota, dan ojek. Sehingga dengan adanya keadaan tersebut, siswa 

tunanetra sedikit mengalami kendala. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa seluruh 

SMA inklusi/sederajat di wilayah X karisidenan Surakarta perlu 

melakukan adanya perbaikan dalam kegiatan pembelajaran membaca 

Al-Qur’an, baik itu aspek perencanaan pembelajaran, pelaksanaan 

pembelajaran/model pembelajaran, sistim evaluasi pembelajaran, 

pengetahuan, layanan dan fasilitas pembelajaran serta sdm guru. Oleh 

karena itu dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut, 

peneliti perlu bekerjasama dengan sekolah inklusi guna melakukan 

pengembangan uji coba produk dengan menerapkan model 

pembelajaran direct instruction berbasis alat bantu media tangan dalam 

pembelajaran membaca Al-Qur’an pada siswa tunanetra.  
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2 Hasil analisis dari pengembangan model direct instruction berbasis alat 

bantu media tangan dalam pembelajaran membaca Al-Qur’an pada siswa 

tunanetra di seluruh SMA inklusi di wilayah x karisidenan Surakarta 

Berdasarkan hasil uji coba produk tahap awal, tahap perbaikan dan 

tahap penyempurnaan dapat dianalisis bahwa di setiap kelompok belajar 

terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh peneliti, diantaranya : 

a. Kelompok Pemula  

1) Kelompok treatment 

Kendala-kendala yang dihadapi oleh peneliti pada saat pelaksanaan 

uji coba produk untuk kelompok ini meliputi : 

a) Siswa mengalami kesulitan dalam melafazhkan makharijul 

huruf dengan memenuhi sifat-sifatnya 

b) Siswa mengalami kesulitan dalam membedakan antara huruf 

hijaiyah yang hampir sama pelafazhannya 

c) Siswa mengalami kesulitan dalam menyambung kata yang satu 

ke kata berikutnya  

d) Siswa mengalami kesulitan dalam menerapkan hukum bacaan 

2) Kelompok control  

Kendala-kendala yang dihadapi oleh peneliti pada saat pelaksanaan 

uji coba produk untuk kelompok ini meliputi : 

a) Siswa mengalami kesulitan dalam mengenal huruf hijaiyah  

b) Siswa mengalami kesulitan dalam melafazhkan makharijul 

huruf dengan memenuhi sifat-sifatnya 
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c) Siswa mengalami kesulitan dalam membedakan antara huruf 

hijaiyah yang hampir sama pelafazhannya 

d) Siswa mengalami kesulitan dalam menerapkan panjang 

pendeknya bacaan 

e) Siswa mengalami kesulitan dalam menyambung kata yang satu 

ke kata berikutnya  

f) Siswa mengalami kesulitan dalam menerapkan hukum bacaan 

g) Siswa mengalami kesulitan dalam masalah perabaan ketika 

membaca  

h) Guru mengalami kesulitan pada saat mengajar karena tidak 

adanya modul pembelajaran 

i) Siswa mengalami kesulitan dalam mendiskripsikan posisi lidah 

j) Guru mengalami kesulitan ketika menunjukkan letak 

makharijul hurufnya 

b. Kelompok Menengah 

1) Kelompok treatment 

Kendala-kendala yang dihadapi oleh peneliti pada saat uji coba 

produk untuk kelompok ini adalah : 

a) Siswa mengalami kesulitan dalam melafazhkan makharijul 

huruf dengan memenuhi sifat-sifatnya 

b) Siswa mengalami kesulitan dalam membedakan bunyi huruf 

yang hampir sama pelafazhannya 
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c) Siswa mengalami kesulitan dalam membedakan panjang 

pendeknya  bacaan 

d) Siswa mengalami kesulitan dalam hukum bacaan 

e) Siswa mengalami kesulitan dalam memulai dan mewaqafkan 

bacaan 

f) Siswa mengalami kesulitan dalam mengatur nafas pada saat 

membaca Al-Qur’an 

2) Kelompok control 

Kendala-kendala yang dihadapi oleh peneliti pada saat uji coba 

produk untuk kelompok ini adalah : 

a) Siswa mengalami kesulitan dalam melafazhkan makharijul 

huruf dengan memenuhi sifat-sifatnya 

b) Siswa mengalami kesulitan dalam membedakan bunyi huruf 

yang hampir sama pelafazhannya 

c) Siswa mengalami kesulitan dalam membedakan panjang 

pendeknya  bacaan 

d) Siswa mengalami kesulitan dalam menerapkan hukum bacaan 

e) Siswa mengalami kesulitan dalam memulai dan mewaqafkan 

bacaan 

f) Siswa masih tersendat-sendat pada saat membaca Al-Qur’an 

g) Siswa mengalami kesulitan dalam mengatur nafas pada saat 

membaca Al-Qur’an 

h) Siswa mengalami kesulitan dalam mendiskripsikan posisi lidah 
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i) Guru mengalami kesulitan dalam mengajarkan teknik membaca 

Al-Qur’an braille 

j) Guru mengalami kesulitan ketika menunjukkan letak 

makharijul hurufnya 

c. Kelompok Atas 

1) Kelompok treatment 

Kendala-kendala yang dihadapi oleh peneliti pada saat uji coba 

produk untuk kelompok ini adalah : 

a) Siswa mengalami kesulitan dalam melafazhkan makharijul 

huruf 

b) Siswa mengalami kesulitan dalam membedakan panjang 

pendeknya  bacaan 

c) Siswa mengalami kesulitan dalam memulai dan mewaqafkan 

bacaan 

d) Siswa mengalami kesulitan dalam mengatur nafas pada saat 

membaca Al-Qur’an 

2) Kelompok control 

Kendala-kendala yang dihadapi oleh peneliti pada saat uji coba 

produk untuk kelompok ini adalah : 

a) Siswa mengalami kesulitan dalam melafazhkan makharijul 

huruf dengan memenuhi sifat-sifatnya 

b) Siswa mengalami kesulitan dalam membedakan bunyi huruf 

yang hampir sama pelafazhannya 
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c) Siswa mengalami kesulitan dalam membedakan panjang 

pendeknya  bacaan 

d) Siswa mengalami kesulitan dalam hukum bacaan 

e) Siswa mengalami kesulitan dalam memulai dan mewaqafkan 

bacaan 

f) Siswa mengalami kesulitan dalam mengatur nafas pada saat 

membaca Al-Qur’an 

g) Siswa mengalami kesulitan dalam membaca Al-Qur’an 

h) Siswa mengalami kesulitan dalam mendiskripsikan posisi lidah 

i) Guru mengalami kesulitan ketika menunjukkan letak 

makharijul hurufnya 

j) Guru mengalami kesulitan dalam mengajarkan teknik membaca 

Al-Qur’an braille 

Kendala-kendala di atas, peneliti dapat mengatasinya dengan 

cara memberikan tindakan (treatment) kepada siswa tunanetra dengan 

menerapkan model pembelajaran direct instruction berbasis alat bantu 

media tangan dan di dukung pula dengan adanya modul pembelajaran, 

khususnya untuk kelompok pemula. Sedangkan untuk SDM guru dapat 

didukung dengan adanya buku panduan praktis dalam mengajarkan Al-

Qur’an braille. Produk pembelajaran ini diharapkan dapat 

direalisasikan di masing-masing sekolah inklusi.  

Hasil dari pelaksanaan pengembangan model pembelajaran direct 

instruction berbasis alat bantu media tangan pada siswa tunanetra di 
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seluruh SMA inklusi di wilayah x karisidenan Surakarta dapat 

diketahui melalui perbandingan hasil belajar pada saat sebelum adanya 

uji coba produk dan setelah adanya uji coba produk dengan standar 

ketuntasan kopetensi minimum (KKM) 70, maka dapat dimunculkan 

hasil perbandingan sebagai berikut : 

Tabel 4.1 Perbandingan hasil belajar kelompok treatment 

dan kelompok control  dengan hasil evaluasi (post test) 

Kelompok 

KKM3 

Total Tuntas 

Tidak 

Tuntas 

Treatment 

 

baik 3 

50.0% 

- 
3 

50.0% 

sangat baik 3 

50.0% 

- 
3 

50.0% 

Total 6 

100.0% 

- 
6 

100.0% 

Control 

 

rendah 

- 
4 

50.0% 

4 

50.0% 

cukup 3 

37.5% 

- 
3 

37.5% 



227 
 

 

 

a. Hasil tabel dari uji cross tab pada kelompok treatment, dapat diketahui 

bahwa terdapat 3 siswa termasuk kategori sangat baik atau tuntas 

(50%) dan 3 siswa termasuk kategori baik atau tuntas (50%). 

b. Hasil tabel dari uji cross tab pada kelompok control, dapat diketahui 

bahwa terdapat 1 siswa termasuk kategori baik atau tuntas (12,5%) , 3 

siswa termasuk kategori cukup atau tuntas (37,5%) dan 4 siswa 

termasuk kategori rendah atau tidak tuntas (50%).  

Poin penting yang perlu diperhatikan dan dilakukan oleh guru ketika 

mengajarkan bacaan Al-Qur’an braille kepada siswa tunanetra, 

diantaranya : 

a. Mempersiapkan perencanaan pembelajaran dengan sebaik-baiknya, 

baik itu silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran. 

b. Menetapkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam pembelajaran. 

c. Mempersiapkan materi pembelajaran, metode pembelajaran dan media 

pembelajaran dengan baik 

d. Menetapkan standar ketuntasan kopetensi minimum (KKM) dan sistim 

evaluasi pembelajaran 

baik 

1 

12.5% 

- 
1 

12.5% 

Total 4 

50.0% 

4 

50.0% 

8 

100.0% 
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e. Selalu melakukan interaksi dengan siswa pada saat kegiatan 

pembelajaran berlangsung 

f. Bersikap tegas pada saat memberikan pengajaran 

g. Selalu menunjukkan letak kesalahan yang dilakukan oleh siswa pada 

saat membaca Al-Qur’an 

h. Memberikan tugas interaktif yang berupa tugas mandiri 

i. Selalu memberikan motifasi kepada para siswa 

j. Memberikan reword kepada para siswa  

k. Meningkatkan kopotensi diri dengan meningkatkan kemampuan dalam 

membaca Al-Qur’an guna memberikan pengajaran 

l. Berusaha untuk senantiasa sabar dalam membimbing dan memberikan 

pengajaran  

m. Berusaha memahami karakteristik masing-masing siswa 

B. Hasil analisis mengenai keampuhan dan efektifitas dari pengembangan model 

direct instruction berbasis alat bantu media tangan dalam pembelajaran 

membaca Al-Qur’an pada siswa tunanetra  

Hasil analisis data penelitian dengan menerapkan model direct 

instruction berbasis alat bantu media tangan dalam pembelajaran membaca 

Al-Qur’an pada siswa tunanetra, maka dapat diperoleh hasil sebagai berikut : 

1. Adanya peningkatan antusiasme siswa dan keaktifan siswa dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran membaca Al-Qur’an 
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2. Kegiatan pembelajaran membaca Al-Qur’an menjadi komunikatif dan 

menarik serta adanya umpan balik antara kedua belah pihak (guru dan 

siswa)  

3. Kegiatan pembelajaran membaca Al-Qur’an menjadi lebih efektif dan 

evisien 

4. Adanya peningkatan hasil belajar siswa dan peningkatan kemampuan 

dalam membaca Al-Qur’an. Hal itu ditunjukkan dengan adanya hasil uji 

T-tes. Hasil uji T-tes diketahui bahwa nilai sig sebesar 0,000 < 0,005, 

maka Ho di tolak dan Ha diterima.  

Perbandingan hasil belajar menunjukkan bahwa kelompok   treatment 

mengalami peningkatan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan 

kelompok control yang masih perlu adanya perbaikan. Hal tersebut dibuktikan 

dengan adanya ketuntasan belajar pada kelompok treatment dengan standar 

ketuntasan kopetensi minimum (KKM) 70, yaitu 3 siswa termasuk kategori 

baik (50%) dan 3 siswa termasuk kategori sangat baik (50%). Sedangkan 

untuk kelompok control, hanya 4 siswa (50%) yang mengalami ketuntasan 

belajar dan 4 siswa (50%) tidak mengalami ketuntasan dalam hasil belajar. 

Ketidak tuntasan hasil belajar siswa disebabkan karena siswa tunanetra 

kesulitan dalam mendiskripsikan posisi lidah, minimnya pengetahuan dan 

kemampuan siswa, minimnya kopetensi guru, metode pembelajaran yang 

masih bersifat monoton, tidak adanya media pembelajaran, tidak adanya 

fasilitas yang mendukung, kurangnya komunikasi, minimnya teknik 

pernafasan dan teknik dalam membaca Al-Qur’an braille. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa melalui 

pengembangan model pembelajaran direct instruction berbasis alat bantu 

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

siswa tunanetra di seluruh SMA inklusi di wilayah X karisidenan Surakarta. 

Dengan demikian, hasil penelitian ini perlu disosialisasikan kepada kalayak 

umum dan perlu adanya tindak lanjut dengan cara mengadakan pelatihan-

pelatihan kepada guru-guru pendidikan agama Islam di lembaga pendidikan 

atau sekolah inklusi yang ada di Indonesia. 


