
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Dalam pengertian sederhana, Pendidikan kita selama ini dikelola dalam 

suatu sistem birokrasi yang dipandang berbagai pihak sebagai salah satu penyebab 

keterpurukan mutu pendidikan di tanah air.Mengapa? Karena sistem birokrasi 

selalu menempatkan kewenangan sebagai faktor yang paling menentukan dalam 

proses pengembilan keputusan. 

Banyak sekolah yang terkunkung oleh kekuasaan birokrasi dari tingkat 

pusat hingga daerah.Ironisnya, kepala sekolah dan guru-guru sebagai pihak yang 

paling memahami realitas pendidikan di tempat, harus mengikuti sistem yang 

belum tentu sesuai dengan keadaan yang ada.Merekalah yang paling berperan 

sebagai pengambilan keputusan untuk mengatasi berbagai persoalan dalam 

penyelenggaraan pendidikan. 

Penyelenggara pendidikan ada dalam posisi tidak berdaya dan tertekan 

oleh berbagai pembakuan dalam bentuk “juklak “ dan “juknis” yang mungkin 

tidak sesuai dengan kenyataan obyektif di masing – masing sekolah, atau bahkan 

mereka kebingungan dalam lingkaran yang mengekang dan seharusnya mereka 

tinggalkan.  

Rasanya tidaklah berlebihan .jika dikatakan bahwa kekuasaan birokrasi 

persekolahan telah membuat sistem pendidikan tak pernah terhenti dari 
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keterpurukan.Kekuasaan birokrasi telah menjadi faktor penyebab dari menurunya 

semangat partisipasi riil masyrakat terhadap penyelenggaraan pendidikan.
2
 

 Saat ini kehidupan guru dan sekolah tidak  lagi menyatu. Rumah guru dan 

gedung sekolah terpisah.Maka guru tidak lagi dapat melakukan simbiotik 

mutualistik dengan siswanya.Semua aktivitas dinilai dengan rupiah, bukan lagi 

berter keilmuan.Kebutuhan hidup telah bergeser dari kebutuhan fisik menjadi 

kebutuhan sosial.Maka guru tidaklah cukup dibayar kebutuhan sosialnya 

terpenuhi, bahkan sekarang menuntut kegiatannya dibayar sebagai tenaga 

professional. Guru menuntut sertifikasi yang mana hal itu tidak lepas dari 

penderitaan guru akibat kebijakan orde baru yang berkepanjangan, dimana 

pemerintah ingin memeratakan penyelenggaraan pendidikan, membuka 

kesempatan kerja untuk menjadi guru di berbagai pelosok tanah air, sekaligus 

memiliki keterbatasan dana untuk membiayai seluruh keinginan politiknya. 

Tujuan pendidikan terkandung dalam setiap pengalaman belajar, tidak 

ditentukan dari luar.Tujuan pendidikan tidak hanya pertumbuhan, dan tidak 

terbatas. Tujuan pendidikan sama dengan sama dengan tujuan hidup. Dalam arti 

yang lebih sempit tujuan pendidikan terbatas pada pengembangan  kemampuan – 

kemampuan tertentu. Karena itu tujuan pendidikan adalah untuk mempersiapkan 

hidup.
3
 

Pendidikan bertujuan untuk memenuhi seperangkat hasil pendidikan  yang 

dapat dicapai oleh peserta didik setelah diselenggarakannya kegiatan pendidikan. 

                                                 
2
DR.Harsono 2007.Pengelolaan pembiayaan pendidikan, (surajaya prees bekerja sama 

dengan Pustaka book publisher) hlm. 73.  
3
Redja Mudyahardjo 2001. Pengantar Pendidikan: Sebuah Studi Awal Tentang Dasar-

dasar Pendidikan pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia, (Raja Grafindo Persada) hlm. 4. 
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Arti dan makna memenuhi seperangkat hasil pendidikan merupakan unsur 

dinamis yang dilakukan oleh sistem, yang didalamya ada kebijakan yang 

bersekalah makro, meso, dan mikro yang diimplementasi dalam bentuk interaksi 

belajar dan mengajar, sehingga dapat dicapai tujuan dan target pendidikan yang 

ditetapkan sebelumnya.Tujuan pendidikan yang ingin dicapai melalui interaksi 

belajar mengajar menuntut pengembangan dimensi kognitif, efektif, dan 

psikomotor secara terpadu. 

Pendidikan  juga mempersiapkan  para perwira yang handal pada semua 

angkatan besenjata negara, sehingga mereka  dapat menjaga keutuhan dan 

keamanan negara kesatuan RI secara  profesional. Kemudian mempersiapkan 

kader bangsa dibidang usaha pengusaha dan ahli ekonomi pada berbagai bidang 

usaha dan sektor kehidupan masyarakat, sehingga dapat menyejahterahkan   

kehidupan masyrakat melalui berbagai bidang usaha yang mampu menyediakan 

berbagai komoditi yang diperlukan masyarakat. 

Dapat ditegaskan  bahwa pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan 

tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usuha mendewasakan manusia 

melalui upaya pengajaran dan pelatihan sebagai layanan belajar. Karakteristik 

khusus pendidikan dilihat dari bentuk kegiatan menunjukan bahwa pendidikan 

berbentuk segala macam pengalaman belajar dalam hidup.Pendidikan berlangsung 

dalam beraneka ragam, pola, model dan lembaga dengan menggunakan strategi 

untuk memproses kualitas yang dipersyaratkan.Pendidikan dapat terjadi 

sembarang situasi, kapan, dan dimanapun dalam hidup, namun prinsipnya 

pendidikan lebih berorientasi pada pendewasaan peserta didik. 
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Undang-undang  Sistem pendidikan Nasional (UUSPN)  Nomor 20 Tahun  

2003 menyatakan bahwa: “Pendidikan adalah usaha sadar menyiapkan peserta 

didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan pelatihan bagi perananya di 

masa yang akan datang. Sedangkan pendidikan nasional adalah pendidikan yang 

berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan pada Pancasila dan 

UUD 1945.
4
 

Proses dan penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara sadar dan 

sistematis oleh pendidik dan peserta didik, pemerintah, dan masyrakat luas. Usaha 

itu berupa kegiatan dan proses yang terjadi dalam hubungan interaktif belajar 

mengajar antara guru dan siswa yang difasilitasi oleh pemerintah dan didukung 

oleh masyarakat. Di samping suatu upaya dan perbuatan, pendidik juga 

merupakan salah suatu ilmu memenuhi persyaratan yang dituntut bagi setiap 

ilmu.Usaha itu menurut Makmun dikonseptualkan sebagai kegiatan atau aktivitas 

sistem pendidikan nasional secara keseluruhan, baik tatar makroskopik unsur 

organisasi penyelenggaranya (istansi pemerintah dan institusi masyrakat), maupun 

pada tatar mesokopiknya (kegiatan operasional layanan belajar, bimbingan, 

pengajaran dan/atau latihan.
5
 

Untuk proses pendidikan di lingkungan SMP Negeri 1 Kartasura, 

pembentukan manusia yang beriman, bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, 

dan berbudi pekerti luhur diwujudkan dalam rumpun mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam, yang terdiri atas mata pelajaran Aqidah Akhlaq, AI-Qur’an Hadits, 

                                                 
4
Tim Pengembangan Ilmu Pendidikan FIP-UPI Bag. 1, 2007.Ilmu dan Aplikasi 

Pendidikan, (Bandung:  PT Imperial Bhakti Utama). hlm. 72. 
5
Dr. H. Syaiful. Sagala, Manajemen Strategik Dalam Peningkatan Mutu Pendiidkan, 

(Bandung: Alfabeta), hlm. 22.  
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Fiqih, dan Sejarah Kebudayaan Islam. Beberapa kemampuan dasar keagamaan 

juga wajib diterapkan kepada siswa, termasuk salah satunya ialah kemampuan 

membaca kitab suci AI-Qur’an. Diantara keistimewaan AI-Qur’an yang akan 

terasa mudah bukan saja untuk dibaca akan tetapi dimudahkan juga dihafalkan 

oleh orang yang sedang mempelajarinya ini disampaikan Allah dalam surat Al 

Qomar ayat 17: 

ر ۡ  َوَلَقد  كۡ  قُرۡ  نَا ٱلۡ  َيسَّ   ٧١ِمن مُّدَِّكر  ۡ  ِر فَ َهلۡ  َءاَن ِللذِّ

“Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al-Qur’an untuk pelajaran, 

maka adakah orang yang mengambil pelajaran” (Qs. Al-Qamar: 17)
6
 

 

Adapun yang dimaksud dengan belajar AI-Qur’an adalah membaca 

sampai lancar dan fasih sesuai dengan kaidah (bacaan) dalam ilmu Tajwid, 

demikian pula dalam kegiatan belajar mengajar dapat diumpamakan, bahwa bakat, 

minat, kecerdasan, dan berbagai kemampuan peserta didik merupakan potensi 

yang baru akan bergharga dan di hormati sebagai manusia apabila berbagai 

potensi tersebut diolah, diproses, dan dibina, dibentuk, dikembangkan menjadi 

sesuatu yang bernilai dan berguna bagi manusia.   

Proses mengubah berbagai hal yang dimiliki manusia yang masih berupa 

potensi menjadi suatu yang tampak jelas nilai guna dan manfaatnya dan 

selanjutnya menjadi sesutau yang aktuil itulah sesungguhnya hakekat proses 

belajar mengajar. Dengan demikian, ukuran keberhasilan sebuah proses belajar 

                                                 
6
Kementrian Agama RI,  Al-Quranulkarim Terjemah Perkata, (Bandung: Qordoba 2016) 

Hal 528. 

 



6 

 

 

mengajar itu dapat dilihat pada sejauh mana proses tersebut mampu 

menumbuhkan, membina, membentuk, dan memberdayakan segenap potensi yang 

dimiliki manusia, atau pada sejauh  mana dia mampu memberikan perubahan 

secara singnifikan pada kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik peserta 

didik. Sebagai contoh, bagaimana ia mampu membuat anak yang tidak dapat 

membaca AI-Quran menjadi mampu membacanya. Dari yang semula tidak 

memahami sebuah teori menjadi memahaminya dengan benar, dari semula tidak 

dapat mengoperasikan atau menggunakan sebuah peralatan teknologi, menjadi 

mampu menggunakanya secara mahir. 

Proses belajar mengajar secara singkat ialah proses memanusiakan 

manusia, yakni mengaktualisasikan berbagai potensi manusia, sehingga potensi-

potensi tersebut dapat menolong dirinya, keluarga, masyrakat, bangsa, dan 

negaranya. Sebuah proses belajar mengajar dapat dikatakan gagal, jika antara 

sebelum dan sesudah mengikuti sebuah kegiatan belajar mengajar, namun tidak 

ada perubahan apa-apa pada diri siswa atau mahasiswa. Jika sebelum mengikuti 

kegiatan belajar mengajar ia belum dapat membaca AI-Qur’an  atau kitab kuning, 

dan sesudah mengikuti mengikuti kegiatan belajar juga masih belum dapat 

membaca kitab-kitab tersebut, maka dapat dikatakan, bahwa kegiatan belajar 

mengajar tersebut dapat dikatakan belum berhasil.
7
Dalam pengertian 

terminologis, Mc Ashan
8
 menyebutkan bahwa kompetensi sering diartikan 

sebagai:  

                                                 
7
Prof. Dr. H. Abudin Nata, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Prenada Media Group, 

2010), hlm. 143-144.  
8
Tim Pengembangan Ilmu Pendidikan FIP-UPI Bag. 2, 2007.Ilmu dan Aplikasi 

Pendidikan, (Bandung:  PT Imperial Bhakti Utama). hlm. 45. 
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“is a knowledge, skill, and abilities or capabilities that a 

person achieves, which become part of his or her being to the 

extent he or she can satisfactorily perform particular cognitive, 

effective, and psychomotor behavior’’.  

 

Artinya: Sesuatu pengetahuan, keterampilan, kemampuan, atau 

kapabilitas yang dimiliki oleh sesorang yang telah menjadi bagaian dari 

dirinya sehingga mewarnai perilaku kognitif, efektif, dan psikomotornya. 

Kemudian dari pada itu Gordon (1988) menjelaskan beberapa aspek yang 

terkandung dalam konsep kompetensi sebagai berikut: 

a. Knowledge, yaitu kesadaran dalam bidang kognitif. Misalnya, seorang 

karyawan mengetahui cara melakukan pembelajaran yang baik sesuai 

dengan kebutuhan yang ada di perusahaan. 

b. Understanding. Yaitu kedalaman kognitif dan afektif yang dimiliki 

oleh individu. Misalnya, karyawan dalam melaksanakan pembelajaran 

harus mempunyai pemahaman yang baik tentang kodisi kerja secara 

efektif. 

c. Skill, yaitu sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk melaksanakan 

pekerjaan yang dibebankan kepadanya. 

d. Value, yaitu suatu standar perilaku yang telah diyakini dan secara 

psikologis telah menya4tu dalam diri seseorang. 

e. Attitude, yaitu perasaan atau reaksi terhadap suatu peristiwa yang 

dating dari luar. 
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f. Interest, yaitu kecenderungan seseorang untuk melakukan suatu 

perbuatan.
9
 

Terkait hal itu, dikemukakan juga oleh Wina Sanjaya, bahwasanya 

manusia disebut berkompetensi ketika seseorang tersebut bukan hanya 

mengetahui suatu hal, namun juga penerapan implementasi akan pengetahuannya 

dengan tindakan yang akan dilakukannya. Juga dikemukakan oleh Mulyasa, 

kompetensi ialah kesatuan dari keterampilan, pengetahuan, nilai, juga sikap yang 

terapkan dalam pembiasaan berfikir maupun bertindak. Terkait kompetensi ada 

istilah pedagogic, yakni secara bahasa berarti suatu ilmu yang mendidik.
10

 

Pada Zaman  Rasulullah para sahabat sangat bersemangat sekali dalam 

mempelajari AI-Qur’an dan salafus shaleh pun mereka mengawali menuntut ilmu 

mulai dengan belajar dan mengahafal AI-Qur’an,sehingga Islam telah berhasil 

mencetak banyak ulama yang mempuyai multidisiplin ilmu dan bias membangun 

dan memimpin dunia sehingga sampai dua belas abad lebih.Bahkan dikisahkan 

bahwa begitu dekatnya para sahabat dengan AI-Qur’an sampai-sampai ada yang 

menghatamkannya dan membaca dalam sebulan,seminggu,bahkan sampai tiga 

hari.Selain dibaca mereka menghafal danmempelajari isi kandungannya dengan 

penuh keseriusan dan dituangkan dalam bentuk tulisan yang menjadi beberapa 

jilid kitab.Hal inilah yang kita nikmati sekarang dengan banyaknya kitab-kitab 

tafsir yang menjadikan kita mudah untuk memahami isi kandungan AI-Qur’an. 

Supaya AI-Qur’an ini terus bisa menjadi pelita dan petunjuk, maka 

menjadi kewajiban bagi umat manusia untuk terus menjaga dan 

                                                 
9
 Edy Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 204-205. 

10
Heri Gunawan, Pendidikan Islam Kajian Teoritis dan Pemikiran Tokoh, (Bandung: 

Remaja Rosdakarya Offset, 2014), hlm. 187. 
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memeliharanya.Usaha yang dilakukan adalah dengan terus 

membaca,menghafal,memahami arti dan makna,sehingga  bisa diamalkan secara 

sempurna. 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti sesuai dalam 

pengalaman PPL (KKN) di SMP Negeri 1 kartasura, ditemukan masih 

banyaksiswa yang masih kurang lancar dalam membaca AI-Qur’an dengan baik. 

Hal ini didukung dengan pendapat guru-guru melalui wawancara di SMP Negeri I 

Kartasura. Salah satu guru yang telah melakukan wawancara singkat dengan 

peneliti mengajar mata pelajaran Agama Islam Karomah 

Indarwati,S.Pd.,M.Pd.kemampuan baca Al-Qur’an siswa itu beragam, dalam 

artian siswa baru SMP 1 kartasura berasal dari SD Negeri dan SDIT. 

“Saya tidak merta langsung memberikan pembelajaran membaca 

Al-Qur’an kepada siswa . Perlunya pemetaan saya harus tau dulu inputnya  

dari anak tersebut kalau suda saya petakan maka saya akan adakan kelaster 

di bagi itu nanti, yang masih AI-Qur’an  dan yang masih Iqro di data dari 

kelas  VII A sampai VII B karna kebetulan ada sembilan  kelas setelah 

pemetaan sudah di lakukan dari beberapa bagian  baru kita akan 

melakukan  pendekatan pertama atau strategi di kelas dalam membaca Al-

Qur’an siswa di SMP Negeri 1 kartasura. dengan hal itu baru kita akan 

melakukan langkah pendekatan guru dan siswa dalam membaca AI-

Qur’an atau BTQ. Sebelum memulai pembelajaran di kelas berlangsung 

terlebih dahulu guru dan siswa membaca doa dan anak anak membaca 

Asma’ulhusna dan Program One Day One Ayat.”
11

 

 

Beliau juga merasakan hal yang sama bahwa proses membaca dan 

menghafal AI-Qur’an yang berlangsung di SMP Negeri 1 Kartasura masih kurang 

efektif. Karena kurangnya variasi dalam penyampaian materi inilah yang 

membuat para siswa kurang terlibat langsung (aktif) dalam proses 

                                                 
11

Wawancara dengan Karomah Indarwati, S.Pd., M.Pd. selaku guru agama islam di SMP 1 Negeri 

Kartasura, pada hari Selasa, 11 Agustus 2020 pukul 10.36 WIB.   



10 

 

 

pembelajaran,sehingga hal ini berakibat pada kurang maksimalnya nilai yang 

diperoleh siswa, suasana kelas gaduh dan membosankan, sehingga siswa jadi 

malas untuk menghafal.Hal tersebutmuncul dikarenakan metode yang digunakan 

masih bertumpu pada kemandirian siswa untuk belajar atau menghafal tanpa 

bimbingan yang baik. 

Kegiatan belajar mengajar tersebut akan lebih maksimal apabila ada 

variasi antara metode dan media pembelajaran. Namun demikian berhasil atau 

tidaknya upaya tersebut sangat bergantung pada berbagai faktor yang 

mempengaruhinya. Untuk mengetahui bagaimana upaya tersebut dilakukan serta 

bagaimana hasil yang diperoleh, perlu dilakukan suatu penelitian yang lebih jauh. 

Hal inilah yang membuat penulis merasa sangat tertarik dalam melakukan 

penelitian dengan mengambil judul: Strategi Penerapan Media Audio Visual 

dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur’an  di SMP Negeri 1 

Kartasura (Studi Kasus Analisis di Kelas VII Tahun pelajaran 2019/2020) 

 

B. Rumusan Masalah 

Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya,penulis 

menyusun rumusan masalah penelitiansebagai berikut: 

1. Bagaimana strategi pengembangan media Audio Visual dalam 

meningkatkan kemampuan baca AI-Qur’an pada siswa kelas VII SMP 

Negeri 1 Kartasura?   
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2. Apakah strategi dapat meningkatan kemampuan siswa dalam membaca 

AI-Qur'an melalui Media Audio Visual pada siswa kelas VII SMP Negeri 

1 Kartasura ? 

 

C. Tujuan penelitian 

Dari rumusan masalah di atas tujuan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan upaya penerapan media Audio Visual dalam 

meningkatkan kemampuan baca AI-Qur’an pada siswa kelas VII SMP 

Negeri 1 Kartasura. 

2. Untuk mengetahui peningkatan kemampuan siswa dalam membaca AI-

Qur'an melalui Media Audio Visual pada siswa kelas VII SMP Negeri  1 

Kartasura. 

D.  Kegunaan penelitian  

Dari penelitian ini, penulis berharap agar pendidik (guru) khususnya guru 

Pendidikan Agama Islam di masa yang akan datang agar dapat lebih inovatif 

dalam berupaya untuk menumbuh kembangkan minat dalam meningkatkan 

kemampuan membaca AI-Qur’an  pada siswa. Dari hasil penelitian ini di 

harapkandapat terlihat analisis kemampuan siswa setiap kekurangan dan 

kelebihanya.Untuk dapat di perbaiki selanjutnya. 
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E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Kualitatif yaitu kajian 

sistematik dari upaya perbaikan pelaksanaan praktik pendidikan oleh 

sekelompok guru dengan melakukan tindakan-tindakan pembelajaran, 

berdasarkan refleksi mereka mengenai hasil dari tindakan-tindakan 

tersebut. Secara ringkasnya penelitian tindakan kelas adalah bagaimana 

sekelompok guru dapat mengorganisasikan kondisi praktik pembelajaran 

mereka, dan belajar dari pengalaman mereka sendiri. Mereka dapat 

mencobakan suatu gagasan perbaikan dalam praktik pembelajarn mereka, 

dan melihat pengaruh nyata dari upaya itu.
12

 

2. Subyek dan Kolaborator Penelitian 

Subyek yang diteliti pada penelitian ini meliputi faktor guru dan peserta 

didik. 

a. Guru 

Subyek yang diteliti adalah  keterampilan guru dalam menerapkan 

metode media audio visual Dalam Meningkatkan Kemampuan  

Membaca  AI-Qur’an Siswa Kelas VII  SMP Negeri 1 Kartasura. 

b. Peserta didik 

Subyek yang diteliti adalah aktivitas siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran, respon peserta didik dan hasil belajarnya setelah 

                                                 
12

Rochiati Wiriaatmadja, Metode Penelitian Tindakan Kelas, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2007), hlm. 12. 
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mengikuti proses pembelajaran dengan  metode media audio visual 

Kelas VII SMP Negeri 1 Kartasura. 

3. Siklus Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Kualitatif yaitu kajian 

sistematik dari upaya perbaikan pelaksanaan praktik pendidikan oleh 

sekelompok guru dengan melakukan tindakan-tindakan pembelajaran 

berdasarkan refleksi mereka mengenai hasil dari tindakan-tindakan 

tersebut. Dalam penelitian tindakan kelas yang peneliti laksanakan, 

peneliti memilih model spiral dari Kemmis dan Taggart yang terdiri dari 

beberapa siklus tindakan dalam pembelajaran berdasarkan refleksi hasil 

dari tindakan-tindakan pada siklus sebelumnya.
13

 Setiap siklus tersebut 

terdiri dari empat tahapan yang meliputi: 

Pertama, Perencanaan (Planning), kegiatan ini merupakan langkah 

awal sebelum dilaksanakannya penelitian, dalam hal ini peneliti membuat 

rincian operasional mengenai tindakan-tindakan kelas yang akan 

dilakukan; menentukan siapa saja yang akan dilibatkan dalam penelitian, 

kapan penelitian dilaksanakan, alat bantu pengumpul data apa saja yang 

harus dipersiapkan, serta data apa saja yang diperlukan dalam menggali 

informasi yang diperlukan dan lain sebagainya.  

Kedua, Pelaksanaan (Acting), tindakan ini dilaksanakan setelah 

diketahui adanya kekurangan yang perlu disempurnakan dalam 

pembelajaran, maka pada bagian yang kedua ini penelitiakan mencari 

                                                 
13

Ibid, hlm. 12. 
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solus dan memperbaiki masalah, hal ini meliputi, tindakan apa yang 

pertama kali dilakukan? Bagaimana organisasi kelas? Siapa yang perlu 

menjadi kolaborator? Dan siapa yang mengambil data? 

Ketiga, Pengamatan (Observing) adalah kegiatan pengamatan 

(Pengumpulan Data) untuk menggali seberapa jauh efek tindakan telah 

mencapai sasaran, data apa saja yang perlu dikumpulkan? Bagaimana cara 

pengumpulan dan analisis data?  

Keempat, Refleksi, merupakan langkah akhir dari penelitian tindakan 

kelas terhadap apa yang telah dilakukan pada waktu tindakan. Setelah 

melakukan refleksi, biasanya muncul permasalahan baru atau pemikiran 

baru, sehingga merasa perlu perencanaan ulang, tindakan ulang, 

pengamatan ulang dan refleksi ulang.
14

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan 

beberapa metode yaitu: 

a. Observasi 

Untuk melakukan observasi terhadap situasi kelas saat pembelajaran, 

peneliti meminta bantuan rekan sejawat untuk memperlancar jalannya 

penelitian sehingga didapatkan data yang valid. 

Dalam observasi/pengamatan peneliti menggunakan lembar 

pengamatan untuk mengamati saat proses kegiatan pembelajaran. 

Metode ini digunakan untuk mengetahui data tentang aktivitas siswa 
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dalam proses kegiatan melalui metode media audio visual dalam 

meningkatkan kemampuan  membaca  AI-Qur’an Siswa Kelas VII  

SMP Negeri 1 Kartasura. 

b. Wawancara (Interview) 

Metode ini digunakan untuk mendapatkandata dari guru penerapan 

metode media audio visual Dalam Meningkatkan Kemampuan  

Membaca  AI-Qur’an Siswa Kelas VII  SMP Negeri 1 Kartasura. 

5. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan pemahaman isi skripsi ini, penulis 

menguraikan sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I   : Pendahuluan  

BAB II : Landasan Teori 

BAB III : Deskripsi Data 

BAB IV : Analisis Data 

BAB   BAB V  : Penutup 


