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PERAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM 

MENINGKATKAN KUALITAS MEMBACA AL-QURAN PADA 

SISWA KELAS VII DI SMP MUHAMMADIYAH 5 SURAKARTA 

TAHUN PELAJARAN 2021/2022 

 

Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk: mengetahui bagaimana peran guru PAI dalam 

meningkatkan kualitas membaca Al-quran pada siswa kelas VII di SMP 

Muhammadiyah 5 Surakarta tahun 2021/2022. Penelitian ini merupakan penelitian 

yang bersifat deskriptif dengan mengadakan field research atau penelitian lapangan 

menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini terdiri dari dua subjek yaitu 

guru pendidikan agama Islam dan siswa kelas VII. Pengumpulan datanya peneliti 

menggunakan metode observasi, wawancara, serta dokumentasi yang kemudian 

dianalisis melalui empat langkah yakni kegiatan triangulasi, reduksi data, penyajian 

data hingga penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa peran 

guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan kualitas membaca Al-quran pada 

siswa kelas VII di SMP Muhammadiyah 5 Surakarta tahun 2021/2022. (1). Peran guru 

membimbing dan mengasuh anak didik agar dapat meningkatnya kualitas membaca 

Al-quran, (2). Metode yang dipakai guru PAI cukup mudah dipahami, (3). Strategi 

yang digunakan guru PAI cukup bagus dalam meningkatkan kualitas membaca Al-

quran, (4). Kendala yang terjadi ialah adanya beberapa siswa yang makharijul hurufnya 

masih kurang baik. 

Kata Kunci: peran guru pai, meningkatkan, kualitas membaca al-quran 

Abstract 
This study aims to: find out how the role of PAI teachers in improving the quality of 

reading the Koran in grade VII students at SMP Muhammadiyah 5 Surakarta in 

2021/2022. This research is a descriptive research by conducting field research or field 

research using a qualitative approach. The subjects of this study consisted of two subjects, 

namely Islamic religious education teachers and seventh grade students. The researchers 

collected data using observation, interviews, and documentation methods which were 

then analyzed through four steps, namely triangulation, data reduction, data presentation 

and drawing conclusions. The results of this study indicate that the role of Islamic 

religious education teachers in improving the quality of reading the Koran in grade VII 

students at SMP Muhammadiyah 5 Surakarta in 2021/2022. (1). The role of the teacher 

in guiding and nurturing students in order to increase the quality of reading the Koran, (2). 

The method used by PAI teachers is quite easy to understand, (3). The strategy used by PAI 

teachers is quite good in improving the quality of reading the Koran, (4). The obstacle 

that occurs is that there are some students whose makharijul letters are still not good. 

Keywords: the role of islamic education teachers, improving the quality of reading 

al-qur’an 
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1. PENDAHULUAN 

Kita tahu bahwa Al-quran selaku petunjuk dan pedoman hidup (Way of Life) bagi 

manusia menjadi penting untuk dibaca dan dipahami isinya, karena akan menuntun 

manusia ke arah jalan yang benar. Bahkan membaca Al-quran saja sekalipun masih dalam 

tingkat belajar, yang membacanya akan medapatkan pahala. Karena itu menjadi sebuah 

kewajiban setiap orang tua untuk mengajarkan kepada anak-anaknya sedini mungkin 

untuk belajar membaca Al-quran kemudian mempelajari isi kandungannya. 

Mengajarkan Al-quran merupakan risalah Allah dan misi pendidikan islam yang 

harus dilaksanakan oleh pendidik dalam mendidik anak didiknya. Oleh karena itu 

beberapa isi kandungan Al-quran yang berhubungan dengan pendidikan harus ditonjolkan 

sehingga bisa membantu seorang pendidika dalam menjalankan tugasnya. Memberi 

dorongan dan memotivasi anak didik merupakan unsur-unsur pendidikan yang tidak bisa 

diabaikan dan ditinggalkan oleh seorang pendidik. Pemberian motivasi dan dorongan 

terhadap anak didik memiliki peran yang besar dalam rangka meningkatkan kemampuan 

membaca dan menghafalkan Al-quran, mempelajari kitab Rabb-Nya dan mengaktifkan 

potensi yang tersembunyi, membangkitkan kemampuan-kemampuan yang terpendam 

serta  membangun kembali semangat yang loyo. 

Pengajaran Al-Qur’an tidak dapat disamakan dengan pengajaran membaca dan 

menulis seperti pada umumnya yang diterapkan dalam mata pelajaran lainya di sekolah 

dasar maupun menengah, karena dalam pengajaran Al-quran, anak anak terlebih dahulu 

belajar huruf huruf hijaiyah dan kata kata yang tidak mereka pahami artinya. Yang paling 

penting dalam pengajaran Al-quran ini ialah keterampilan membaca Al-quran dengan baik 

sesuai dengan kaidah yang disusun dalam ilmu Tajwid. Untuk dapat membaca dengan 

baik. Sebelum itu hendaknya sudah memahami dan dapat menggunakan berbagai tanda 

baca, dapat membunyikan simbol-simbol huruf dan kata sesuai dengan bunyi yang 

diucapkan oleh orang arab karena Bahasa Al-quran adalah Bahasa arab. 

Merujuk pada hal-hal tersebut, maka seorang guru harus mempunyai bekal 

kemampuan yang memadai. Sedangkan kompetensi yang perlu dimiliki seorang guru 

yaitu kompetensi professional, kompetensi personal, kompetensi sosial serta kompetensi 
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pedagogik yakni untuk melaksanakan pembelajaran dengan sebaik baiknya yang berarti 

mengutamakan nilai nilai sosial dari nilai material. Kompetensi-kompetensi tersebut 

mutlak dimiliki seorang guru karena peran dan tugas guru adalah memberikan sejumlah 

ilmu pengetahuan dan pendidikan kepada siswa di sekolah. Disamping itu seorang guru 

juga bertugas menanamkan nilai-nilai dan sikap yang baik kepada siswa agar siswa 

memiliki kepribadian yang paripurna, dan juga membimbing siswa dalam 

mengembangkan potensinya. 

Dalam dunia pendidikan modern mengalami kemajuan yang cukup pesat seirama 

dengan munculnya tuntutan dalam masyarakat dan perkembangan dunia global. Hal 

tersebut dapat kita lihat dari tawaran tawaran program yang disodorkan oleh lembaga 

pendidikan, baik yang berhubungan dengan perangkat keras maupun perangkat lunak. 

Kemajuan yang cukup pesat itu jelas memunculkan permasalahan baru dalam dunia 

pendidikan yang kurang siap untuk memberikan respon terhadap perkembangan tersebut. 

Pendidikan ialah sebuah investasi jangka panjang yang membutuhkan usaha dan dana 

yang cukup besar, hal ini oleh semua orang atau suatu bangsa demi kelangsungan masa 

depan. Demikian pula hal nya dengan bangsa ini yang menaruh harapan besar besar 

terhadap guru dalam perkembangan masa depan bangsa ini, karena dari sanalah tunas 

muda harapan bangsa sebagai generasi penerus dibentuk. 

Implikasi lebih jauh dari kondisi ini ialah siswa akan menjadi insan yang justru kering 

dari nilai-nilai kreativitas. Titik konsen pendidikan hanya dalam aspek kognitif, seperti 

yang selama ini dikembangkan, dalam kenyataannya meninggalkan berbagai macam 

persoalan. Kualitas membaca Al-quran siswa dari tahun ke tahun justru semakin terpuruk. 

Memandang kondisi yang seperti ini guru hendaknya dapat mengubah paradigma 

pemikirannya bahwa siswa itu memiliki corak dan karakteristik yang berbeda satu sama 

lainnya. Agar keperluan seluruh siswa dapat terpenuhi dan perkembangan kreativitas 

siswa semakin meningkat. 

Smp Muhammadiyah 5 Surakarta merupakan salah satu sekolah yang memiliki 

program tahfidz, dan juga tentunya mengharuskan peserta didik untuk dapat membaca Al-

quran dengan baik dan benar. Dalam proses tersebut peran guru PAI tentu terlibat dalam 



4 

 

menjadikan peserta didik dapat membaca Al-quran dengan baik dan benar. Peran guru 

PAI ini bukanlah hal yang mudah, banyak lika liku yang akan dihadapi, mulai dari 

mengajari mebaca Al-quran sampai mengajari tajwid dan panjang pendek dalam membaca 

Al-quran tersebut. Dilihat dari kesulitan tersebut terdapat faktor-faktor dalam 

meningkatkan kualitas membaca Al-quran peserta didik, entah mungkin faktor dari guru 

PAI itu sendiri atau juga peserta didiknya. Selain itu tentu guru PAI juga memiliki strategi 

agar kegiatan belajar mengajar dalam membaca Al-quran ini dapat menghasilkan peserta 

didik yang mempunyai kualitas membaca Al-quran yang sangat baik tentunya sebelum 

memasuki program tahfidz. 

Melihat kondisi yang demikian, hal inilah yang menjadi motivasi utama peneliti untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “PERAN GURU PAI DALAM 

MENINGKATKAN KUALITAS MEMBACA AL-QUR’AN PADA SISWA KELAS VII DI 

SMP MUHAMMADIYAH 5 SURAKARTA TAHUN AJARAN 2021/2022” 

2. METODE 

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (Field Research), pelaksanaan 

penelitian ini dilakukan secara langsung sehingga peneliti mendapatkan data yang lebih 

akurat.  Data lapangan diiperoleh di SMP Muhammadiyah 5 Surakarta yang berlokasi di 

Jalan Slamet Riyadi No.443. Kelurahan Pajang, kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, 

Provinsi Jawa Tengah. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan pedagogik, 

yaitu praktek cara seorang mengajar dan ilmu pengetahuan mengenai prinsip dan metode 

metode membimbing dan mengawasi pelajaran dan dengan satu perkataan yang disebut 

juga pendidikan.  Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan pedagogik karena 

tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan peran guru dalam meningkatkan kualitas 

membaca Al-quran di SMP Muhammadiyah 5 Surakarta. Data untuk jenis penelitian 

lapangan dapat diperoleh dari tempat dilaksanakannya penelitian, sedangkan jenis 

penelitian kepustakaan bersumber dari beberapa buku referensi, ensiklopedia, dokumen, 

jurnal dan sejenisnya. Subjek penelitian ialah sumber untuk memperoleh sebuah data yang 

sangat dibutuhkan untuk mendukung dalam rangka sebuah penelitian. Adapun metode 
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penetuan subjek penelitian yang akan digunakan adalah teknik populasi yaitu keseluruhan 

pada subjek penelitian. Dalam hal penelitian ini yang menjadi subjek atau sumber data 

adalah Guru Pendidikan Agama Islam dan peserta didik kelas VII SMP Muhammadiyah 5 

Surakarta. 

Metode wawancara ialah salah satu metode cara untuk mendapatkan data yang diperlukan, 

yang ada pada penerapannya wawancara terdapat komunikasi antara pewawancara 

memberikan pertanyaan kepada narasumber tentang subjek penelitian yang akan dikaji 

yang berguna untuk mengumpulkan data penelitian dalam penelitian tersebut, peneliti 

menggunakan jenis wawancara semi terstruktur, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas 

dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Adapun tujuan dilakukan wawancara ini 

yakni untuk menggali informasi kepada narasumber secara langsung sesuai subjek 

penelitian guna menemukan permasalahan yang terjadi secara terbuka dan mendalam, 

dimana narasumber diminta untuk mengutarakan pendapat atau ide atau pengalaman yang 

dialami. Wawancara ditujukan kepada guru pendidikan agama Islam mengambil tentang 

peran guru PAI dalam meningkatkan kualitas membaca Al-quran. 

Observasi merupakan penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan melakukan 

pengamatan secara langsung ke lapangan dalam memperoleh data secara langsung dengan 

cara berdialog dengan narasumber yang terkait. Atau dapat melalui data-data aktual lainnya 

yang dapat membantu dan medukung penelitian terhadap suatu objek, subjek, gejala, 

maupun fenomena yang ada. Teknik observasi yang dipilih menggunakan teknik non 

participation, yaitu peneliti datang ke tempat kegiatan subjek yang diamati, dan ikut 

mengamati proses pelaksanaan kegiatan tersebut. Dengan menggunakan metode observasi  

ini, peneliti dapat mengamati peranan guru PAI dalam meningkatkn kualitas membaca Al-

quran pada siswa kelas VII di SMP Muhammadiyah 5 Surakarta Tahun Ajaran 2021/2022. 

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan dan memperoleh data 

tentang hal-hal atau variable yang berkaitan dengan catatan, transkip, foto dan lain 

sebagainya. Dokumentasi sangat berguna bagi penulis untuk mengumpulkan data yang 

berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Data-data tersebut adalah saran 

dan prasaran yang digunakan dalam kegiatan proses belajar mengajar. Selain itu juga ada 
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dokumen foto dalam pelaksanaan proses pembelajaran oleh guru di SMP Muhammadiyah 

5 Surakarta. Dokumen pada kesempatan ini juga digunakan dalam penelitian tentang 

peranan guru PAI dalam meningkatkan kualitas membaca Al-quran pada siswa kelas VII di 

SMP Muhammadiyah 5 Surakarta Tahun Ajaran 2021/2022. 

Teknik yang digunakan dalam penelitian adalah analisis kualitatif. Penulis mengamati dan 

mengumpulkan data diri hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Miles dan 

Huberman dikutip oleh sugiyono, menyatakan kegiatan analisis data dilakukan dalam tiga 

tahapan setelah melali proses pengumpulan data. Yaitu data reduction (reduksidata), data 

display (penyajian data) dan conclusion/verification (verifikasi atau penarikan kesimpulan). 

Analisis data yang penulis lakukan yaitu: 

Data Reduction (Reduksi data). Mereduksi data berarti merangkum, memfokuskan pada 

hal yang penting serta memilih pada hal yang pokok. Sehingga data yang sudah 

direduksikan memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan peneliti untuk meniji 

tahap selanjutnya. 

Data Display (Penyajian data). Penyajian data yaitu memaparkan semua data hasil 

penelitian dengan bentuk uraian teks naratif, bagan, hubungan antar kategori dan 

sejenisnya. Data disusun secara sitematis sehingga mudah dipahami. Hasil dari reduksi data 

akan peneliti paparkan secara keseluruhan dengan jelas, lengkap dan apa adanya 

Conclusing Drawing (Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi) yaitu memaparkan 

kesimpulan dari data atau hasil penelitian yang sudah dikumpulkan. Analisa yang 

digunakan dalam penelitian yaitu menggunakan metode berfikir induktif, berangkat dari 

data atau hasil penelitian rill yang ada di lapangan, kemudian dikaitkan dengan teori-teori 

yang sudah dibuat sebagai landasan berfikir, selanjutnya dikorelasikan untuk ditarik 

kesimpulan 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penilitian yang dilakukan oleh penulis dan pengumpulan data-data hasil 

penelitian melalui observasi, wawancara dan dokumentasi di SMP Muhammadiyah 5 
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Surakarta, maka penulis akan melakukan analisis data. Analisis yang dilakukan berkaitan 

dengan peran guru PAI dalam meningkatkan kualitas membaca Al-quran pada siswa kelas 

VII di SMP Muhammadiyah 5 Surakarta tahun ajaran 2021/2022, untuk melihat bagaimana 

peran guru PAI dalam meningkatkan kualitas membaca Al-quran maka akan dibahas 

sebagai berikut: 

3.1. PERAN GURU PAI DALAM MENINGKATKAN KUALITAS MEMBACA AL-

QURAN PADA SISWA KELAS VII DI SMP MUHAMMADIYAH 5 

SURAKARTA TAHUN AJARAN 2021/2022 

Membahas tentang peran guru pai dalam meningkatkan kualitas membaca Al-qur’an, maka 

kita tentu membahas tentang bagaimana cara guru PAI dalam meningkatkan kualitas 

membaca Al-quran pada siswa tersebut. Kita tahu bahwa bukanlah hal yang mudah dalam 

meningkatkan kualitas membaca Al-quran pada siswa, banyak sekali faktor-faktor 

penghambatnya. Tetapi sebelum membahas tentang bagaimana peran guru  dalam 

meningkatkan kualitas membaca Al-quran siswa, penulis akan mencari tau bagaimana 

peranan guru PAI di SMP ini bagi kepala sekolah, berikut hasil wawancara kepala sekolah 

“Kalau saya pandang secara menyeluruh seluruh bapak ibu guru saya 

identifikasi sebagai guru PAI, karna setiap pagi kita ngajar tentang Al-quran, 

tentang tahfidznya, dibuat halaqoh halaqoh, termasuk saya juga menggandeng 

guru freelance dari luar, juga dari lulusan pondok, biar bacaannya bener. Secara 

umum guru PAI itu harus lebih dari guru guru yang lain.” 

Dari pernyataan kepala sekolah diatas bahwa artinya peran guru PAI sangat lah 

penting. Yang dimana kepala sekolah mengidentifikasi semua guru adalah guru PAI. 

Guru guru yang ada di sekolah ini diperintah oleh kepala sekolah untuk turut serta 

membantu dalam meningkatkan kualitas membaca Al-quran peserta didik. Selain itu 

kepala sekolah juga menggandeng guru freelance dari luar seperti guru dari lulusan 

pondok pesantren agar kualitas membaca Al-quran siswa meningkat. 
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Lalu berbicara tentang bagaimana peran guru PAI dalam meningkatkan kualitas 

membaca Al-quran siswa, disini peneliti telah melakukan wawancara dengan 2 sumber 

guru PAI, berdasarkan wawancara yang sudah dilakukan dengan guru PAI pertama 

yaitu Ibu Nisa mengenai bagaimana cara guru PAI dalam meningkatkan kualitas 

membaca Al-quran pada siswa kelas VII, berikut perkataan dari sumber yang pertama, 

ibu Nisa: 

“Untuk membaca itu saya memulai dari mentalqin, jadi sebelum ayat yang 

mereka baca itu saya talqin satu ayat sesuai dengan kaidah tajwid, panjang 

pendek, lalu kemudian diikuti oleh siswa setelah itu saya tunjuk beberapa anak 

dari mereka” 

Disini beliau menggunakan cara talqin terlebih dahulu sebelum siswa membaca ayat 

Al-quran. Beliau membacakan ayat yang sesuai dengan kaidah tajwid dan juga panjang 

pendeknya lalu kemudian diikuti oleh para siswa. Begitu pula dengan pak Aldila guru 

PAI kedua yang peneliti wawancarai, cara yang beliau pakai kurang lebih hampir sama 

dengan ibu Nisa tadi, berikut perkatan bapak Aldila: 

“Saya menyimak bacaan anak anak setiap pagi, kemudian sebelum itu ada 

model talaqqi jadi kita membaca satu ayat lalu anak anak menirukan, nah kayak 

gitu nanti anak sudah tau bacaan yang bener untuk ayat itu, jadi setiap hari 

seperti itu, ketika setoran tetep kita betulkan bacaan bacaan yang kurang pas”. 

Dari cara yang pak Aldilla pakai hampir sama, cuman ada sedikit perbedaan dalam cara 

yang dipakai untuk meningkatkan kualitas membaca Al-quran siswa ini. Cara yang 

dipakai bapak Aldilla ini dengan talaqqi.  

Lalu peneliti bertanya tentang apa indicator guru PAI dalam meningkatkan 

kualitas membaca Al-quran siswa, ini perkataan dari Ibu nisa:  

“Patokan saya itu di tajwid, jadi indikator saya ketika mengajar mereka itukan 

sebenarnya bacaan Al-quran itu tanpa ilmu tajwid itu datar, dengan adanya 
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tajwid itukan jadi merdu, jadi ada ghunnahnya, jadi ada dengungnya, jadi ada 

ikhfa’nya dsb, jadi yang sangat saya tekankan ketika anak membaca Al-quran 

itu di tajwidnya itu, karna nanti sangat mempengaruhi banyak hall ah dalam Al-

quran” 

Lalu berikut perkataan dari guru PAI yang kedua Bapak Aldilla: 

Jadi indikatornya yang pertama kelancaran membaca itu kontinuinitas, 

kemudian juga tajwid/ilmu tajwid dari makharijul huruf tiap tiap huruf itu kita 

perhatikan, kita juga mengajari mereka tahsin, tahsin itu kita mulai dari 

makharijul huruf artinya setiap huruf itu punya hak hak tersendiri untuk 

diberikan kepada huruf itu jadi itu kita ajarkan kepada siswa, jadi mereka 

selama disini seminggu sekali ada pelajaran tahsin yaitu membetulkan bacaan 

mereka, khusus membetulkan bacaan mereka ya hak hak yang harus diberikan 

kepada setiap pengucapan huruf” 

Dari perkataan dari Ibu Nisa dan Bapak Aldila mereka mempunyai indicator dalam 

meningkatkan kualitas membaca Al-quran siswa yang sama. Mereka melihat dari 

tajwid nya siswa, artinya tajwid memang begitu diperhatikan oleh guru PAI disini, 

yang dimana memang tajwid dalam meningkatkan kualitas membaca Al-quran itu 

sangat sangat penting. 

Lalu peneliti bertanya tentang metode apa yang digunakan, berikut perkataan Ibu Nisa: 

“Kalau metode khusus saya gak punya, sebenarnya kalo untuk mengajarkan Al-

quran kan banyak sekali metode, seperti metode ummi dsb, kalau saya memakai 

metode iqro’ itu, yang ada di buku iqro’, ya paling saya tambahkan dengan 

sedikit pengalaman yang saya dapatkan untuk tahsinnya, kalo bagi yang iqro’ 

kan tidak ada tahsinnya, ya itu untuk tahsinnya, kebetulan suami saya pernah 

pelatihan di metode ummi nah saya belajar dari dia, tapi kalo saya sendiri 

belajar metode saya belum, tapi saya punya pengalaman sedikit sedikit dari 

saya pernah dengar atau saya tanya ke suami itu ya saya praktekan”    
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Berikut perkataan Bapak Aldilla: 

“untuk meningkatkan kualitas membaca Al-quran ini kita memakai metode 

tahsin dan talaqqi, jadi kita membaca satu ayat lalu anak anak menirukan, 

dengan begitu anak anak bisa tau panjang pendeknya, saya kira ini cukup 

efektif” 

Metode yang dipakai dari kedua guru ini dalam meningkatkan kualitas membaca Al-

quran siswa ini sama sama ada memakai metode tahsin yang dimana ini memperhatikan 

dari segi makharijul huruf nya, dan tajwidnya. Akan tetapi Ibu Nisa mencampur 

mencampur dengan metode ummi yang sedikit beliau pelajari dari suaminya yang 

dimana menurut beliau itu bisa membantu dalam meningkatkan kualitas membaca Al-

quran siswa.    

3.2. KUALITAS MEMBACA AL-QURAN PADA SISWA KELAS VII DI SMP 

MUHAMMADIYAH 5 SURAKARTA 

Kualitas membaca Al-quran siswa disini juga berpengaruh kepada apakah metode yang 

digunakan guru dipahami oleh siswa, cara guru mengajarkan membaca Al-quran, dan 

sesering apa siswa membaca Al-quran ketika dirumah. maka disini peneliti telah 

mewawancarai tiga siswa dari kelas VII dari total tiga kelas VII, yakni kelas VII A, 

kelas VII B dan kelas VII C. 

Berdasarkan dari wawancara peneliti kepada siswa tentang apakah siswa mudah 

memahami membaca Al-quran dengan metode yang digunakan guru, begini perkataan 

dari siswi Karina, kelas VII A: 

“iya mudah, metode yang digunakan guru dalam membaca Al-quran ini cukup 

mudah diterima”    

Lalu ini perkataan dari Rafa Ardyan Januar, kelas VII B: 

“Alhamdulillah mudah, jadi dulu sebelum masuk sini setiap hari membaca juz 

amma, jadi setelah masuk sini sudah cukup lancar dalam membaca” 

Lalu ini perkataan dari Hilmi, kelas VII C: 



11 

 

“iya mudah, sebenarnya mungkin agak susah nyangkut atau gimana, karena 

kebetulan saya sudah Al-quran, saya punya saran sebenarnya kan disini ada 

target nya ada disuruh baca dari surat sekian sampai surat sekian, kalau emang 

mau begitu sebaiknya harus bareng gitu supaya emang yang satu gak 

ketinggalan, misalnya gak kayak gini kadang kan gak pada nyangkut, 

sedangkan kalau saya dulu disana (depok) itu semua itu bareng”    

Dari keterangan siswa bahwa metode yang digunakan guru cukup mudah dipahami 

siswa, ada juga yang sudah bisa membaca Al-quran sebelumnya dan masuk ke sekolah 

ini tinggal meningkatkan lagi kualitas bacaannya, dan ada juga siswa yang memberi 

saran bahwa kalau bisa itu semua barengan, jadi gak ada kawannya yang ketinggalan. 

Kemudian peneliti bertanya tentang bagaimana cara guru dalam meningkatkan kualitas 

membaca Al-quran siswa, berikut perkataan Karina:  

“kalau tidak hafal di sambung, dibenerin bacaan Al-qurannya, kadang gurunya 

membaca dulu baru diikutin oleh siswanya” 

Berikut perkataan Rafa Ardyan Januar: 

“caranya pelajaran membaca pertama itu bagi yang sudah Al-quran langsung 

dari surat Al-baqarah ayat pertama dulu, kalau yang iqro’ dari yang pertama 

juga sama kayak Al-quran, kalo ada kesalahan dibenerin, jadi murid tu gak usah 

harus cepet cepet bacanya, bacanya gak usah gugup, harus full, harus bisa, bagi 

yang sudah Al-quran harus dilanjutkan jadi lebih baik lagi, bagi yang iqro’ 

kedepannya harus bisa membaca Al-quran” 

Berikut perkataan Hilmy: 

“kita latihan sendiri, untuk ngehafalin sebentar nanti kita dipanggil maju 

sedapatnya, jadi kalo salah emang dibenerin, kalo untuk ngebacanya saya 

kurang tau karena Alhamdulillah saya sudah bisa membaca Al-quran, tapi kalo 

untuk pelajaran membaca Al-quran emang kalo disini harus lebih fokus lagi, 

karena kalo saya lihat kebanyakan masih pada iqro’, sedangkan kalau di depok 

atau Jakarta mereka kebanyakan sudah pada Al-quran di target SD, meskipun 

sekolah nya negeri target nya sudah Al-quran”    
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Dari perkataan para siswa ini bahwa cara yang guru pakai dalam meningkatkan 

membaca Al-quran ini hampir sama, bahwa gurunya menuntun bacaan Al-quran 

terlebih dahulu baru siswa mengikuti, atau siswa langsung disuruh membaca surat Al-

baqarah nanti guru memperhatikan bacaannya. 

4. PENUTUP 

4.1. Simpulan 

Berdasarkan penjabaran dari data data yang dijelaskan oleh penulis mengenai  peran 

guru PAI dalam meningkatkan kualitas membaca Al-quran pada siswa kelas VII di 

SMP Muhammadiyah 5 Surakarta tahun ajaran 2021/2022, maka ditarik kesimpulan 

sebagai berikut:  

Peran guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan kualitas membaca Al-

quran adalah dengan cara pendidik membimbing dan mengasuh anak didik agar dapat 

memahami dan mengajarkan ajaran agama Islam sebagai pandangan hidup untuk 

mencapai keselamatan dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Tugas guru PAI disini 

sebagai pengajar yaitu mengajarkan membaca Al-quran dengan cara mentahsin bacaan 

siswa terlebih dahulu, sehingga terlihat mana bacaan yang harusnya diperbaiki dan 

masih kurang tepat, maka dari situ akan mudah untuk ditingkatkan kualitas membaca 

Al-qurannya. Strategi yang digunakan guru juga cukup bagus dengan cara mentahsin 

bacaan siswa, memberikan contoh bacaan yang benar, dan memberikan kesempatan 

siswa untuk membaca Al-quran bergilir, dengan cara seperti ini siswa memahami 

tajwid, makharijul huruf, dan bacaan Al-quran pun bisa semakin lancar, hal ini sangat 

membantu dalam meningkatkan kualitas bacaan Al-quran. Guru PAI disini 

menjalankan administraturnya sebagai pengelola kelas yang dimana guru akan 

menyimak bacaan siswa, apakah sudah sesuai dengan tajwid, makharijul huruf dan 

kelancaran membacanya. Siswa kelas VII dapat mengikuti guru PAI dalam 

mengajarkan membaca Al-quran sehingga bacaan siswa bisa dikatakan meningkat, 

dengan pelafalan bacaan Al-quran yang sesuai tajwid, makharijul huruf dan kelancaran 

membacanya. 

4.2. Saran 
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Berdasarkan hasil penilitian dan simpulan yang telah dipaparkan, terdapat beberapa 

saran diantaranya sebagai berikut: 

4.2.1. Kepada guru PAI, diharapkan mampu mempertahankan metode dan strategi 

yang sudah terlaksana, dan tetap terus meningkatkan metode dan strategi dalam 

meningkatkan kualitas membaca Al-quran agar kendala yang terjadi dapat 

terstasi menjadi lebih baik lagi. 

4.2.2. Untuk siswa, agar terus membaca Al-quran sehingga dapat mengasah 

makharijul huruf, tajwid dan lancar dalam membaca Al-quran. Sehingga 

kualitas membaca Al-quran dapat meningkat. 

4.2.3. Untuk peneliti, diharapkan agar dapat bisa meneliti lebih luas dan dalam lagi, 

karena penulis menyadari penelitian ini masih banyak kekurangan dan 

keterbatasannya. 
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