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BAB IV 

LAPORAN HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya Mts.Izharussalam Baruh Jaya 

MTs.  Izharussalam  Baruh  Jaya  berdiri  pada  tahun  2000,  atas  

prakarsa  masyarakat  yang  tergabung  dalam  BP3  yang  diketuai  oleh  

Bapak  H.  Darsi  Tahadi,  dengan  kondisi  yang  seadanya  dan  masih  

menumpang  di  MIN  Baruh  Jaya  pada  waktu  itu. 

Baru  pada  tahun  2001,  Berpindah  pada  ruang  belajar  yang  baru,  

bantuan  dari  pemerintah  melalui  Departemen  Agama  sebanyak  3  ruang  

belajar  dan  1 ruang  kepala,  pada  tahun  2002  atas  dasar  Program  

Pemerintah  untuk  memajukan  Pendidikan  dan  menuntaskan  program  

pendidikan  dasar  9  tahun  Pemerintah  melalui  Dinas  Pendidikan  

memberikan  bantuan  RKB  3  ruang  yang  di  bangun  pada  lokasi  yang  

sama. 

Pada  tahun  2003  MTs.  Izharussalam  Baruh  Jaya  dapat  

menamatkan  siswa  pertama  kali  dengan  jumlah  siswa  pada  waktu  itu  

34  orang.  Tahun-tahun  berikutnya  perjalanan  madrasah  masih  terus  

membenahi  diri  pada  penyatuan  visi  sekolah.  Namun  demikian,  

kegiatan  KBM  tetap  berjalan  lancar.  Dengan  jumlah  guru  yang  kurang  
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cukup  memadai  kebutuhan,  namun  kegiatan  di  MTs.Izharussalam  Baruh  

Jaya  terus  mengikuti  perkembangan  yang  ada. 

Pada  tahun  2005  setelah  dilakukan  evaluasi  diri  sekolah,  

MTs.Izharussalam  merubah  visi  dan  misi  sekolah  menuju  masa  depan  

yang  lebih  progresif  dan  inovatif.  Arah  program  dipertegas  dengan  

penetapan  Program  Strategis  Madrasah,  dengan  rencana  kerja  yang  

terarah  sehingga  pada  tahun  tersebut  diakreditasi  oleh  Tim  dari  Badan  

Akreditasi  Standar  Pendidikan  S/M,  dan  mendapat  predikat  akreditasi  

”B”. 

Empat  tahun  kemudian  pada  tahun  2009  Madrasah  Tsanawiyah  

Izharussalam  Baruh  Jaya  di  akreditasi  kembali  dan  tetap  mendapatkan  

akreditasi  predikat  “B”.  Kini  MTs.Izharussalam  Baruh  Jaya  sebenarnya  

sangat  mendambakan  fasilitas  tambahan  berupa  laboratorium  TIK  dan  

laboratorium  MIPA,  yang  cukup  representatif.  Namun  pada  saat  ini  

belum  mendapatkan  bantuan  dari  pemerintah,  walaupun  demikian  

Pemerintah  tetap  memperhatikan  memberikan  tambahan  renovasi  RKB  

yang  sesuai  dengan  jumlah  peserta  didik  yang  setiap  tahun  bertambah. 

Gedung  madrasah  dengan  tampilan  baru,  penataan  ruangan  

setiap  kelas  tetap  memperhatikan  kebutuhan  kenyaman  siswa  dan  nilai-

nilai  edukatif.  MTs.Izharussalam  Baruh  Jaya  saat  ini  dengan  fasilitas  

seadanya  tetap  siap  menyambut  perkembangan  zaman  dengan  tetap   

berbenah  menuju  8  Standar  Nasional  Pendidikan. 
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Adapun identitas sekolah MTs. Izharussalam  Baruh  Jaya dapat 

dinyatakan sebagai berikut:  

a. Nama Sekolah   : Mts.Izharussalam Baruh Jaya 

b. Nomor Statistik Sekolah : 121263060005 

c. Alamat    : Jalan kaca piring no. 13  

d. Desa    : Baruh Jaya 

e. Kecamatan   : Daha Selatan 

f. Kabupaten   : Hulu Sungai Selatan 

g. Provinsi   : Kalimantan Selatan 

h. Kode Pos   : 71254 

i. Status Sekolah   : Swasta 

2. Visi, misi dan Tujuan MTs. Izharussalam Baruh Jaya 

Adapun mengenai vsi, misi dan tujuan MTs. Izharussalam Baruh 

Jaya adalah sebagai berikut: 

a. Visi : Menghasilkan siswa yang beriman, bertaqwa, dan berkualitas 

b. Misi : 

1) Membentuk Peserta didik yang beriman, bertaqwa, berakhlak 

mulia, berbudi pekerti luhur dengan mengembangkan sikap dan 

perilaku religius di sekolah maupun di luar sekolah. 

2) Meningkatkan pelayanan pendidikan dengan meningkatkan 

nilai kecerdasan dan keingintahuan peserta didik dalam bidang 

akademik maupun non akademik. 
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3) Mengembangkan budaya gemar membaca, rasa ingin tahu, 

bertoleransi, bekerjasama, saling menghargai, disiplin, jujur, 

kreatif, dan inovatif. 

4) Menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, 

komunikatif, dan demokratis. 

5) Mengupayakan pemanfaatan waktu belajar, dan sumber daya 

agar memberikan hasil yang terbaik bagi perkembangan peserta 

didik. 

6) Menananmkan kepedulian sosial, lingkungan, cinta damai, cinta 

tanah air, semangat kebangsaan dan hidup demokratis. 

c. Tujuan MTs. Izharussalam Baruh Jaya 

1) Terpenuhinya perangkat pembelajaran untuk semua mata 

pelajaran dengan mempertimbangkan pengembangan nilai 

religius dan budi pekerti luhur. 

2) Terwujudnya budaya gemar membaca, kerjasama, saling 

menghargai, disiplin, jujur, kerja keras, kreatif dan inovatif. 

3) Terwujudnya peningkatan prestasi di bidang Akademik dan 

Non Akademik. 

4) Terwujudnya suasana pembelajaran yang menyenangkan, 

komunikatif, tanpa takut salah, dan demokratis. 

5) Terwujudnya efisiensi waktu belajar, optimalisasi penggunaan 

sumber belajar di lingkungan untuk menghasilkan prestasi yang 

maksimal. 
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6) Terwujudnya lingkunngan sekolah yang memiliki kepedulian 

sosial lingkungan, cinta damai, cinta tanah air, semangat 

kebangsaan, serta hidup demokratis. 

3. Keadaan Guru dan Staff Tata Usaha 

Tabel 4.1 Keadaan guru dan staff tata usaha 

NO 

Tenaga 

Pendidik dan 

kependidikan 

Kualifikasi Akademik 

SD/ 

SLTP 
SLTA D-2 D-3 S-1 S-2 S-3 Jmh 

1 Kepala Sekolah     1   1 

2 
Pendidik / 

Guru 
    22   22 

3 Tata Usaha   1  1   2 

4 Pesuruh 1       1 

Jumlah 1  1  24   26 

 

Sumber: Staf Tata Usaha dan Administrasi MTs.Izharussalam  Baruh  Jaya Tahun 

Pelajaran 2019/2020 

4. Keadaan  Peserta  Didik  MTs.Izharussalam  Baruh  Jaya 

a. Jumlah  Peserta  Didik 

 MTs.Izharussalam  Baruh  Jaya pada tahun pelajaran 2019/2020 

memiliki siswa sebanyak 234 orang yang terdiri dari 96 orang laki-laki 

dan 138 orang perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

       Tabel 4.2. Daftar Banyak Siswa 

Banyak Siswa 

Kelas VII Kelas VIII Kelas IX Jumlah 

L P JLH L P JLH L P JLH L P JLH 

23 59 82 32 38 70 41 41 82 96 138 234 
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Sumber: Staf Tata Usaha dan Administrasi MTs.Izharussalam  Baruh  Jaya Tahun 

Pelajaran 2019/2020. 

b. Formasi Kelas 

            Tabel 4.3. Daftar Formasi Kelas 

Formasi Kelas 

Kelas VII Kelas VIII Kelas IX Jumlah 

3 2 3 8 

Sumber: Staf Tata Usaha dan Administrasi MTs.Izharussalam  Baruh  Jaya Tahun 

Pelajaran 2019/2020 

 

5. Keadaan Sarana dan Prasarana 

 Mts. Izharussalam  Baruh  Jaya  dibangun di atas tanah seluas  

12.823 m2 yang berstatus kepemilikan bersertifikat. Untuk sarana yang 

tersedia di sekolah Mts. Izharussalam  Baruh  Jaya  kecamatan  daha  selatan  

kabupaten  hulu  sungai  selatan  dapat dilihat dari tabel di bawah ini: 

a. Bangunan / Gedung 

          Tabel 4.4 Keadaan bangunan / Gedung 

NO Penggunaan JUMLAH 
Kondisi 

Baik Sedang Rusak 

1 Ruang Uks 1 1 - - 

2 Ruang Guru 1 1 - - 

3 Ruang Kelas 8 4 4 - 

4 Ruang Dinas - - - - 

5 Perpustakaan 1 1 - - 

6 
Kamar 

mandi/Wc 
4 4 - - 

7 UKS 1 1 - - 

8 Lab. Komputer - - - - 

9 Lab. MIPA - - - - 

10 Gudang 1 - 1 - 
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b. Mebelair 

 Tabel 4.5. Keadaan Mebelair 

NO Inventarisasi Jumlah 
Kondisi 

Baik Sedang Rusak 

1 Meja Murid 250 230 10 10 

2 Kursi Murid 290 250 30 10 

3 Meja Guru 20 20 - - 

4 Kursi Guru 28 20 8 - 

5 Almari 25 20 5 - 

6 Papan Tulis 14 14 - - 

7 Rak Buku 2 1 1 - 

 

c. Alat Bantu Ajar 

 Tabel 4.6 Alat bantu Ajar 

NO Jenis Jumlah 
Keadaan 

Baik Sedang Rusak 

1 
Kerangka 

Manusia 
2 1 - 1 

2 Kit IPA 2  1 1 

3 Organ Tubuh 1   1 

 

d. Keadaan  Perpustakaan 

 Tabel 4.7 Keadaan Perpustakaan 

Jumlah  Buku  Bacaan 1200 Eksemplar 

Jumlah buku Bacaan 
Fiksi : 300 eksemplar 

Non fiksi : 500 eksemplar 
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6. Ekstrakurikuler yang diselenggarakan madrasah  

 Tabel 4.8 Jenis Ekstrakurikuler 

No. 
Jenis 

Ekstrakurikuler 

Apakah 

Diselenggara

kan? 1) 

Jumlah Siswa 

Yang 

Mengikuti 

Prestasi 

Yang Pernah 

Diraih 2) 

1.  Pramuka  1 157 2 

2. 
 Palang Merah 

Remaja (PMR)  
0   0 

3. 

 Latihan Dasar 

Kepemimpinan 

Siswa  
0   0 

4. 
 Pasukan Pengibar 

Bendera (Paskibra)  
1 25 0 

5. 
 Karya Ilmiah 

Remaja (KIR)  
0   0 

6.  Marching Band  0   0 

7.  Robotik  0   0 

8.  Matematika  0   0 

9.  Sepakbola/Futsal  1 40 1 

10.  Bola Basket  0   0 

11.  Bulutangkis  0   0 

12. 
 Olahraga Bela Diri 

(Karate, Silat, dll)  
1 30 2 

13.  Catur  0   0 

14.  Renang  0                 0     

15.  Grup Band  0   0 

16. 
 Seni Suara/Vocal 

Grup  
0   0 

17. 
 Seni Musik/Alat 

Musik  
0   0 

18. 
 Seni Tari 

Tradisional/Daerah  
1 25 0 

19.  Seni Tari Modern  0   0 

20.  Seni Drama/Teater  0   0 

21.  Pecinta Alam  0   0 

22.  Jurnalistik  0   0 

23.  Marawis/Nasyid  0   0 

24.  Kaligrafi  0   0 

25.  Lainnya  0   0 
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Ket:       

1Apakah 

diselenggarakan ?: 

1: Ya 

0: Tidak 

2 Prestasi yang pernah 

diraih: 

0: Belum Ada 

1: Tingkat Kecamatan 

2: Tingkat Kab./Kota 

 
 

 

 

3: Tingkat Provinsi 

4: Tingkat Nasional 

5:Tingkat Internasional 

 

7. Jadwal Belajar 

      Waktu penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar dilaksanakan setiap 

hari senin sampai sabtu. Bel masuk dimulai pukul 07.30 WITA sampai dengan 

pukul 13.00 WITA. Untuk hari jumat bel masuk dimulai pukul 07.30 WITA 

dan berakhir pada pukul 11.45 WITA. Untuk satu jam pelajaran, alokasi waktu 

yang diberikan adalah 40 menit. 

 

B. Penyajian Data 

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang diperoleh penulis dengan 

menggunakan teknik wawanacara, observasi dan dokumentasi di lapangan 

kemudian data tersebut penulis gambarkan secara deskriptif kualitatif dapat 

diketahui mengenai gambaran umum proses kegiatan membaca alquran di awal 

masuk kelas, efektivitas membaca Alquran di awal masuk kelas dan peran guru 

dalam kegiatan membaca Alquran di awal masuk kelas. 
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Penulis memberikan penyajian data secara sederhana sehingga dapat 

memberikan suatu gambaran apa yang diinginkan dalam penelitian ini. Agar 

penelitian ini lebih terarah, penulis menyajikan berdasarkan pokok-pokok 

permasalahan yang telah di tetapkan di bagian awal. 

1. Gambaran Umum Proses Kegiatan Membaca Alquran di Awal Masuk 

Kelas 

Kegiatan membaca Alquran di awal masuk kelas adalah suatu 

kegiatan membaca Alquran bersama-sama yang dilakukan oleh siswa/siswi 

sebelum memulai pembelajaran pada jam pertama. Kegiatan ini 

dilaksanakan selama 15 menit dari jam 07.30 – 07.45 WITA sebelum 

memulai pembelajaran, biasanya dibimbing oleh guru yang masuk pada jam 

pelajaran pertama dan di awasi oleh guru piket. Di MTs.Izharussalam 

kegiatan ini dilaksanakan setiap hari kecuali senin dan sabtu, dimana pada 

hari senin dilaksanakan apel pagi dan hari sabtu dilaksanakan kegiatan shalat 

Dhuha berjamaah di Musholla, muhadharah  dan pengajian agama. 

Sedangkan untuk bacaan yang di baca hari selasa sampai dengan kamis 

membaca Alquran seperti biasa dan khusus hari jum’at membaca surah-surah 

pilihan seperti surah Yasin, Al-Mulk, Al-Waqiah dan lain sebagainya. 

Kegiatan membaca Alquran di awal masuk kelas adalah suatu kegiatan yang 

wajib dilaksanakan oleh siswa di Madrasah dikarenakan tujuan yang hendak 

dicapai sekolah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Majmul selaku 

guru PAI dan wali kelas VIII B, berikut cuplikannya: 

“Memang kegiatan membaca Alquran ini merupakan kegiatan wajib 

di setiap sekolah ataupun madrasah karena ada peraturan daerah 
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Kabupaten yang mewajibkan setiap sekolah mengadakan kegiatan 

ini baik itu naungan Kemenag maupun Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan”. 1 

Adapun tujuan kegiatan membaca Alquran di awal masuk kelas 

menurut Ibu Halimatussa’diyah selaku  guru Alquran Hadits mengatakan: 

“Tujuan kegiatan ini untuk membiasakan mereka membaca Alquran, 

dan menambah kelancarannya, karena siswa-siswi itu sebelum awal 

pendaftaran masuk sekolah sudah di test membaca Alqurannya, 

sehingga perlunya kegiatan ini dilaksanakan”.2 

Sedangkan Bapak Haris selaku guru yang lama mengajar di madrasah 

mengatakan: 

 “Tujuan kegiatan ini adalah antara lain membumikan Alquran di 

Komplek MTs kita untuk setiap pagi bergema di ruang-ruang kelas 

kita dan memberikan keberkahan bagi lingkungan kita, agar 

membiasakan cinta dan dekat dengan Alquran, yang  tidak bisa 

membaca Alquran menjadi bisa, yang tidak lancar menjadi lancar, 

yang kurang baik bacaan Alqurannya bisa  lebih baik bacaannya 

disamping itu merupakan perintah dari Rasul Saw agar kita 

senantiasa membaca Alquran setiap hari. Apalagi melihat fakta 

anak-anak sekarang sudah jauh dari Alquran karena perkembangan 

Teknologi sehingga sangat penting kegiatan ini kami adakan”.3 

   Bapak Muslim selaku Kepala Sekolah mengatakan: 

          “Tujuannya sebagaimana visi sekolah kami Menghasilkan siswa yang 

beriman, bertaqwa, dan berkualitas yaitu  untuk membiasakan siswa 

membaca dan mencintai Alquran, untuk melaksanakan program 

kami tidak ada siswa yang tidak bisa membaca Alquran untuk 

melaksanakan program kami di dalam menghapal surah-surah 

sehingga apabila keluar dari Madrasah dia bisa bermanfaat di 

Masyarakat”.4 

 Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan diadakannya kegiatan ini untuk 

membiasakan siswa membaca Alquran, cinta, dan dekat  kepada 

                                                 
1  Bapak Majmul: Wawancara, Tanggal 09 Januari 2020 Pukul 09.30 WITA 
2 Ibu Halimatussa’diyah: Wawancara Tanggal 09 Januari 2020 Pukul 09.00 WITA 
3 Bapak Haris: Wawancara Tanggal 09 januari 2020 Pukul 10.00 WITA 
4 Bapak Muslim, Wawancara Tanggal 11 Januari 08.30 WITA 
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Alquran,dan rutin membacanya, menambah kelancaran membacanya, 

meningkatkan kemampuan membacanya. Selain itu Membaca Alquran 

merupakan suatu ibadah dan merupakan salah satu sarana yang paling 

utama untuk menanamkan nilai keagamaan pada anak.  

2. Efektivitas Membaca Alquran di Awal Masuk Kelas Siswa Kelas VIII 

di MTs.Izharusalam Baruh Jaya 

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan penulis di 

Lingkungan MTs. Izharussalam Baruh Jaya dapat diketahui bahwa kegiatan 

Membaca Alquran di awal masuk kelas ini sudah sangat lama dilaksanakan 

sejak tahun 2001, setahun berjalan sejak didirikannya MTs.Izharussalam 

April 2000.  Kegiatan ini tidak jauh berbeda dengan sekolah lainnya. Ketika 

bel berbunyi pertanda jam pelajaran pertama dimulai dan siswa segera masuk 

ke kelas masing-masing. Seluruh siswa membaca Alquran secara bersama-

sama dan mengakhiri dengan sadakallahu’adzhim ketika bel tanda jam 

pelajaran pertama dimulai. Setiap tahun sekolah menargetkan setiap kelas 

untuk Khataman Alquran, walaupun setiap kelas tidak sama jadwal 

khatamnya tetapi sekolah tetap menargetkan harus setiap kelas Khatam 

Alquran setiap tahun. Pembacaan Alquran ini dilakukan oleh semua siswa-

siswi MTs. Izharussalam Baruh Jaya yang berjumlah  keseluruhan 234 orang, 

yang terdiri dari 8 kelas. 

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan kegiatan membaca 

Alquran di awal masuk kelas ini dilaksanakan seluruh siswa di setiap kelas, 

mereka terlihat sangat antusias sekali mengikuti kegiatan tersebut. Terlebih 
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lagi ketika guru Mata Pelajaran jam pertama datang lebih awal sehingga 

dapat memberikan pengawasan kepada siswa agar pembacaan Alquran 

berjalan denngan hikmat, baik dan lancar dan tidak melupakan tajwid-

tajwidnya. Dengan adanya guru piket kegiatan ini pasti dilaksanakan setiap 

kelas dikarenakan guru piket tidak hanya memukul lonceng jam pertama, dan 

menyambut siswa tetapi juga saat kegiatan tersebut dimulai, guru piket 

berkeliling ke setiap kelas untuk memberikan pengawasan. Sehingga tidak 

ada lagi siswa yang keluyuran keluar kelas. Mereka tetap semangat  dan 

antusias membacanya walaupun tidak ada guru yang mendampingi di kelas 

walaupun ada sebagian kecil yang tidak membaca Alquran dikarenakan 

alasan-alasan tertentu, seperti: siswi yang lagi berhalangan sehingga tidak 

bisa membaca Alquran, walaupun tidak membaca tetapi mereka tetap diam 

dan mendengarkan lantunan bacaan Alquran yang dibaca teman-teman 

sekelasnya. Karena mereka sudah terbiasa membaca Alquran jadi mereka 

tetap melaksanakannya walaupun tidak ada pengawasan dari guru. 

Setelah lonceng tanda jam pelajaran pertama dimulai siswa menutup 

pembacaan Alquran dengan kalimat sadakallahul’adzhim. Guru yang datang 

lebih awal dan sudah berada di dalam kelas langsung menyampaikan 

pembelajaran seperti mana biasa. Dari hasil pengamatan terlihat siswa sangat 

semangat mengikuti pembelajaran yang disampaikan oleh guru mata 

pelajaran. Mereka sangat aktif menjawab setiap pertanyaan setiap kali ada 

pertanyaan dari guru. Sedangkan di beberapa kelas yang gurunya terlambat 

di jam pertama, para siswa kebanyakan mereka berinisiatif untuk membaca 
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buku pelajaran, atau berdiskusi dengan teman sebangkunya. Walaupun ada 

satu atau dua orang siswa yang keluar kelas tidak jelas apa yang 

dilakukannya. Hal ini menunjukkan dengan adanya kegiatan ini siswa lebih 

terarah pikirannya, lebih tenang dan jauh dari hal-hal yang negatif. 

Dari hasil wawancara baik dengan siswa ataupun guru MTs. 

Izharussalam Baruh Jaya tidak ada yang keberatan dan protes terhadap 

kegiatan membaca Alquran di awal masuk kelas ini. Berikut pernyataannya: 

“Saya sangat senang dengan adanya kegiatan ini, karena 

memperlancar bacaan Alquran siswa, jadi saya lebih mudah 

mengajar. Disamping itu kegiatan ini sangat baik bagi siswa untuk 

membiasakan dia membaca Alquran, yang dulunya mungkin tidak 

rutin membaca sekarang bisa setiap hari membacanya.” 5 

“Alhamdulillah bagus sekali, karena jarang sekali saya membaca 

Alquran di rumah sehingga dengan adanya kegiatan ini saya bisa 

membaca Alquran rutin di sekolah.” 6 

Dari pemaparan di atas, siswa dan guru merasa kegiatan ini sangat 

positif, khususnya bagi siswa karena dapat berpengaruh terhadap pikiran, 

jiwa dan perilaku siswa itu sendiri. Kegiatan ini sedikit banyaknya 

berpengaruh terhadap pergaulan siswa baik di dalam kelas maupun di luar 

kelas.  

   Berikut penulis paparkan beberapa efektivitas  yang telah dicapai 

berdasarkan data pokok yang sudah penulis buat di bagian awal, data yang 

telah dicapai siswa setelah mereka membaca Alquran di awal masuk kelas 

siswa kelas VIII MTs. Izharussalam Baruh Jaya: 

                                                 
5 Ibu Halimatussa’diyah, Wawancara, Tanggal 09 januari 2020 pukul 09.00 WITA 
6Muhammad Aldi, Siswa kelas VIIIA, Wawancara: Tanggal 11 januari 2020 10.00 WITA 
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a. Kemampuan Membaca Alquran 

Tidak semua siswa Madrasah  Tsanawiyah Izharussalam Baruh Jaya 

pandai membaca Alquran, tetapi kebanyakan mereka sudah pandai dalam 

membaca Alquran, hal ini diketahui dari wawancara dengan guru PAI: 

“Dari awal siswa masuk sekolah ini sudah kami tes membaca 

Alqurannya sebagai syarat agar bisa masuk sekolah disini. Sehingga 

kami mengetahui yang mana kemampuan membacanya  yang bagus 

dan yang kurang bagus, kami tandai sebagai agar kami bisa 

membimbingnya lebih baik terutama yang kurang bagus 

kemmapuan membacanya. Alhamdulillah sebagai contoh ada salah 

satu siswa kami yang sekarang dia di kelas 9, dulunya dia kurang 

sekali dalam hal membacanya kami bimbing dan kami beri motivasi 

untuk belajar membaca Alquran di rumah dengan guru ataupun 

dengan orangtuanya. Akhirnya kemampuan membacanya jauh lebih 

baik jadi semakin lancar membacanya, ini berkat dari bimbingan dan 

adanya kegiatan membaca Alquran sehingga siswa menjadi terbiasa 

membaca Alquran dan semakin bagus kemampuan membacanya. 

Seperti pepatah mengatakan orang yang bisa karena dia terbiasa, 

kurang lebih seperti itu.” 7 

Dengan adanya kegiatan ini terbukti sangat mampu untuk 

meningkatkan kemampuan membaca siswa lebih baik karena mereka 

terbiasa membaca Alquran di samping itu mereka juga belajar mengenai 

Ilmu Tajwid di pembelajaran Alquran Hadits, dimana mereka bisa 

memprakteknnya di dalam kegiatan membaca Alquran di awal masuk kelas. 

Hal ini dikuatkan berdasarkan wawancara dengan guru Alquran Hadits 

ketika penulis tanya perihal kemampuan membaca siswa: 

“ Untuk kemampuan membaca siswa cukup bagus walaupun ada 

sebagian yang menurut saya kurang,menurut pengamatan saya,  

misalnya untuk kelas VII ada beberapa siswa yang kurang lancar 

                                                 
7 Bapak Majmul,Wawancara, Tanggal 09 Januari 2020, Pukul 09.20 WITA 
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sekitar 5 orang, Untuk kelas VIII ada 1 orang dan untuk kelas IX ada 

1 orang yang kurang.” 8 

Berdasarkan pernyataan di atas menunjukkan bahwa semakin tinggi 

kelas semakin sedikitnya siswa yang kurang dalam kemampuan membaca 

Alqurannya dan ini besar kemungkinan efek dari kegiatan membaca Alquran 

di awal masuk kelas. 

b. Kelancaran Siswa Dalam Membaca Alquran 

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan khususnya di kelas VIII 

kebanyakan siswa sudah lancar membacanya. Hal ini penulis ketahui  dengan 

memberikan tes secara langsung kepada siswa untuk membaca Alquran, yakni 

kelas VIII sebanyak dua kelas terdiri  dari kelas VIII A dan VIIIB. Dari masing-

masing kelas penulis ambil secara acak sebanyak 5 orang untuk dites membaca 

Alquran jumlahnya 10 orang siswa dan hasilnya dari 10 orang siswa  yang dites 

ada 2 orang yang kurang lancar membaca Alquran (lihat dilampiran). 

Berdasarkan wawancara dengan beberapa siswa kelas VIII kegiatan 

membaca Alquran di awal masuk kelas ini  berpengaruh terhadap kelancaran 

membaca Alquran, hal ini ditunjukkan dari hasil wawancara sebagai berikut: 

“alhamdulillah semenjak kegiatan ini berlangsung, saya semakin lancar 

dalam membaca ayat-ayat Alquran”.9 

“ya, saya semakin lancar membaca Alquran dikarenakan sering 

membacanya lewat tadarus Alquran”.10 

                                                 
8 Ibu Halimatussa’diyah, Wawancara Tanggal 15 Januari 2020, Pukul 08.30 WITA 
9  Husna, Siswa kelas VIIIA, Wawancara Tanggal 11 Januari 2020, Pukul 10.20 WITA 
10  Muhammad Aldi, siswa kelas VIIIA, Wawancara Tanggal 11 januari 2020, Pukul 

10.00 WITA 
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“ya, dengan kegiatan ini saya semakin lancar karena terbiasa 

membacanya. Selain itu juga saya memperhatikan tajwid-tajwidnya 

dalam membaca Alquran”.11 

Dari pernyataan-pernyataan di atas dapat disimpulkan kegiatan 

membaca Alquran di awal masuk kelas memang memberikan nilai positif 

terhadap kelancaran membaca siswa dikarenakan mereka terbiasa membaca 

Alquran di madrasah dan dari beberapa siswa yang penulis wawancarai 

semuanya tidak ada yang mengatakan kegiatan ini tidak dapat menambah 

kelancaran membacanya, semuanya menjawab dapat memperoleh nilai positif 

dari kegiatan tersebut. 

c. Kebiasaan dan Rutinitas Siswa Membaca Alquran 

Kegiatan membaca Alquran di awal masuk kelas menjadikan siswa 

terbiasa  membaca Alqur’an, ini terbukti dengan dilaksanakannya kegiatan ini 

setiap hari kecuali senin dan sabtu. Mereka juga terbiasa membaca Alquran 

walaupun tanpa pengawasan dari guru mereka tetap membacanya. Karena 

menurut mereka membaca Alquran sudah jadi kewajiban. Walaupun terkadang 

ada saja 1 atau 2 orang yang tidak membacanya. Berdasarkan wawancara yang 

penulis lakukan kepada beberapa siswa kelas VIII, penulis menanyakan bahwa 

apakah adik tetap membaca Alquran walaupun tidak ada pengawasan dari guru 

?, dan jawabannya pun bermacam-macam: 

“Ya, karena bagi saya itu sudah menjadi kewajiban yang harus 

dilaksanakan, tetapi saya membacanya dengan pelan-pelan saja, dan 

kami pun terkadang tidak membacanya secara bersama-sama kalau tidak 

ada gurunya yang mengawasi.” 12 

                                                 
11 Sa’adah, Siswa Kelas VIIIB, Wawancara Tanggal 11 Januari 2020, Pukul 09.28 WITA 
12 Sa’adah, Siswa Kelas VIIIB, Wawancara tanggal 11 Januari 2020 Pukul 09.30 WITA 
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“Ya, karena saya ingin jadi siswa yang disiplin walaupun tidak ada guru 

harus tetap membaca Alquran karena itu kewajiban.” 13 

“Terkadang membaca terkadang juga tidak tergantung perasaan saya, 

apabila perasaan saya lagi bahagia saya tetap membacanya, bila lagi 

sedih saya lebih memilih untuk tidak membacanya.” 14 

       Berdasarkan pernyataan di atas menunjukkan bahwa mereka terbiasa 

membaca Alquran walaupun tidak ada guru yang mengawasi, tetapi biasanya 

guru piket tetap mengawasi. Berdasarkan observasi pada tanggal 15 Januari 

2020, saat itu keadaan cuaca lagi hujan, tidak ada guru yang datang termasuk  

hanya guru piket saja , tetapi saat jam 07.30 pertanda waktu membaca Alquran, 

mereka masuk kelas dan tetap membaca Alquran walaupun pelan-pelan dan 

tidak secara bersama-sama. saat  penulis tanya sampai dimana membacanya 

mereka bisa menjawab. Ini menandakan mereka menyadari bahwa kegiatan ini 

memang sudah menjadi kewajiban bagi mereka. Penulis saat itu membimbing 

secara langsung di salah satu kelas dan mereka sangat antusias dalam 

membacanya secara bersama-sama dan tidak ada lagi yang tidak membacanya, 

walaupun ada 1 orang siswi yang tidak membacanya dikarenakan lagi 

berhalangan.  

   Hal ini sesuai dengan wawancara dengan guru Alquran hadits beliau 

mengatakan: 

  “Kebanyakan Mereka sudah terbiasa membaca Alquran tanpa 

disuruh, mereka langsung menyiapkan Alquran terlebih dahulu 

sebelum kegiatan dimulai, walaupun kadang ada 1 atau 2 orang yang 

tidak membaca Alquran. Karena kami juga memotivasi siswa bahwa 

                                                 
13 Wahidah, Siswa kelas VIIIB, Wawancara Tanggal 11 januari 2020 Pukul 09.40 WITA 
14 Muhammad Aldi, siswa kelas VIIIA, Wawancara Tanggal 11 januari 2020 Pukul 10.00 

WITA 
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membaca Alquran tidak hanya mendapatkan pahala tetapi menjadi 

sebab penolong kita di hari kiamat.” 15 

    Kebanyakan siswa sudah menyadari bahwa membaca Alquran 

adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan selain itu mereka menyadari 

bahwa membaca Alquran memiliki banyak keuatamaan dan manfaatnya. 

Mengenai rutinitas siswa membaca Alquran tentu saja mereka rutin membaca 

Alquran dikarenakan adanya kegiatan tersebut. Selain itu mereka juga rutin 

membaca Alquran di rumah. Hal ini berdasarkan wawancara dengan beberapa 

siswa sebagai berikut:  

  “iya kak, saya juga rutin membaca Alquran di rumah biasanya 2 

halaman, terkadang juga 1 halaman” 16 

 “Saya juga rutin membaca Alquran di rumah kak, biasanya saya 5 

halaman kalaunya rajin, terkadang juga 2 halaman, kalaunya lagi 

malas. Tetapi kalau di bulan Ramadan saya rutin membaca Alquran 

di rumah biasanya 1 Juz sehari.17 

 “jarang kak, kadang saya membaca kadang juga tidak, tetapi setiap 

malam jum’at saya pasti membaca Alquran khususnya Surah 

Yasin”.18 

Berdasarkan pernyaataan di atas kebanyakan siswa sudah rutin 

membaca Alquran di rumah, terkadang juga mereka ada juga yang tidak 

membaca Alquran di rumah, di karenakan sudah ada kegiatan membaca 

Alquran di sekolah sehingga mereka malas membacanya. Berdasarkan 

wawancara secara umum yang penulis tanyakan kepada   semua siswa di kelas 

VIII, mereka menjawab serentak iya kak, walaupun mungkin saja ada siswa 

                                                 
15 Ibu Halimatussa’diyah, Wawancara, Tanggal 09 Januari 2020 Pukul 09.05 WITA 
16 Sa’adah, siswa  kelas VIIIB, Wawancara: tanggal 11 Januari 2020, 09.35 WITA 
17 Ryan, siswa kelas VIIIB, Wawancara, Tanggal 11 Januari 2020, 09.45 WITA 
18 Muhammad Aldi, siswa kelas VIIIA, Wawancara, Tanggal 11 januari 2020 Pukul  

10.15 WITA 
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yang tidak jujur.  Tetapi dengan adanya kegiatan tersebut paling tidak siswa 

bisa membaca Alquran rutin dimanapun baik di sekolah maupun di rumah. 

Selain itu juga penulis mewawancarai beberapa wali murid siswa kelas VIII 

perihal membaca Alquran di rumah, berikut ulasannya: 

“Iya, anak saya biasanya membaca Alquran di rumah, tetapi saya 

tidak tahu berapa halaman dan biasanya dia membaca Alqurannya 

sesudah Magrib, di bimbing oleh neneknya sendiri yang kebetulan 

beliau guru ngaji dan banyak dari teman-teman anak saya yang juga 

ikut mengaji di sini”. 19 

“kalau anak saya membaca Alquran  juga di rumah, waktu 

membacanya terkadang habis magrib, bisa juga habis isya, tetapi 

Alhamdulillah anak saya selalu membaca Alquran di rumah 

biasanya 2 lembar”. 20 

“anak saya itu jarang membaca Alquran di rumah kerjaannya main 

hp terus, tetapi kalaunya setiap malam jum’at dia selalu membaca 

surah Yasin, itu pun biasanya saya suruh”. 21 

Dari ulasan di atas kegiatan membaca Alquran di awal masuk kelas  

dapat disimpulkan siswa-siswi kelas VIII sedikit banyaknya berpengaruh 

terhadap rutinitas siswa dalam membaca Alquran di rumah, karena salah satu 

tujuan dari kegiatan tersebut sendiri seperti dijelaskan sebelumnya untuk 

membuat Siswa-siswi untuk lebih terbiasa, cinta dan dekat kepada Alquran. 

d. Kesiapan Siswa Dalam Mengikuti Pembelajaran 

Dari hasil wawancara dan observasi di lokasi penelitian dapat diketahui 

bahwa setelah mereka membaca Alquran, siswa terlihat lebih siap untuk 

mengikuti pembelajaran. Hal ini terlihat setelah mereka membaca Alquran 

                                                 
19 Asura, Wali Murid Sa’adah, Wawancara Tanggal 20 Januari 2020 Pukul 09.00 WITA 
20 Milda, wali murid Ryan, Wawancara Tanggal, 20 Januari 2020 Pukul 09.30 WITA 
21 Rosita, wali murid Muhammad Aldi, Wawancara Tanggal, 20 Januari 2020 Pukul 

10.00 WITA 
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mereka langsung aktif belajar, walaupun guru yang mengajar belum datang 

terkadang mereka membaca buku dan berdiskusi dengan teman disampingnya. 

Ketika guru mata pelajaran  sudah datang dan memberikan salam selanjutnya 

absensi dan seterusnya menyampaikan pembelajaran. Siswa sangat antusias dan 

serius mengikuti pelajaran yang telah disampaikan, sehingga guru mata 

pelajaran dengan mudah menyampaikan materi-materi pelajatan kepada siswa. 

e. Kesadaran Siswa Dalam Mengikuti Kegiatan Membaca Alquran 

Berdasarkan wawancara dan observasi, kesadaran siswa dalam 

mengikuti kegiatan membaca Alquran di awal masuk kelas cukup bagus, 

misalnya dalam hal membaca Alquran walaupun tidak ada gurunya mereka 

kebanyakan  tetap membaca Alquran dengan baik dan khidmat, walaupun ada 

beberapa siswa yang keluar tidak jelas. Hal ini berdasarkan hasil wawancara 

dengan Kepala Sekolah MTs. Izharussalam Baruh Jaya: 

“Untuk kesadaran mereka cukup bagus walaupun ada beberapa siswa 

jika tidak ada gurunya tidak membaca Alquran tetapi mereka yang 

lainnya tetap melaksanakannya. Jadi itu sudah menjadi kebiasaan”.22 

 Selain itu mereka kebanyakan sudah mempersiapkan sebelum 

membaca Alquran untuk berwudhu di rumah terlebih dahulu  walaupun ada 

beberapa siswa yang berwudhu di sekolah, karena mereka sudah dipesankan 

oleh guru-guru untuk berwudhu terlebih dahulu di rumah seperti penjelasan 

berikut: 

“Saya sebagai guru dan guru-guru yang lain selalu mengingatkan siswa 

untuk berwudhu terlebih dahulu di rumah, karena kan kita tidak boleh 

                                                 
22 Bapak Muslim, Wawancara, Tanggal 11 Januari 2020, Pukul 08.30 WITA 
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menyentuh Alquran sebelum berwudhu, itu yang kami jelaskan kepada 

siswa-siswi”. 23 

Mereka juga terlihat menyiapkan Alqurannya terlebih dahulu di atas 

meja masing-masing, apalagi ada guru yang mengawas di kelas mereka 

langsung mereka antusias untuk membaca Alquran dengan baik, meskipun jika 

ada salah satu kelas yang tidak guru yang mengawas agak ribut sebelum 

kegiatan di mulai, tetapi tetap saja mereka membaca Alquran walaupun pelan. 

Sehingga hal ini sedikit banyaknya berpengaruh terhadap kesadaran siswa. 

Karena  mereka memang sudah mengetahui bahwa kegiatan tersebut adalah 

menjadi kewajiban bagi setiap siswa yang harus dilaksanakan.  

f. Hasil Yang Diperoleh Terhadap Pembelajaran 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dapat diketahui bahwa 

prestasi yang dicapai oleh siswa kelas VIII MTs. Izharussalam Baruh Jaya dapat 

dikatakan sangat memuaskan. Hal ini dapat dilihat dari KKM nya 65. Dan 

kebanyakan nilai-nilai mereka melebihi nilai KKM. Ini terbukti dari data nilai 

salah satu Mata Pelajaran Alquran Hadis (lihat di Lampiran) yang menuaskan 

dan nilai rapor semua mata pelajaran beberapa siswa yang makin meningkat ini 

dilihat dari perbandingan nilai rapor siswa kelas VII semester 2 ke kelas VIII 

semester 1 yang nilainya semakin meningkat (lihat di lampiran). 

Selain itu, ketika pembelajaran sedang berlangsung siswa kelas VIII 

MTs. Izharussalam Baruh Jaya  begitu aktif mengikuti pelajaran yang telah 

disampaikan oleh guru mata pelajaran. Tugas-tugas yang diberikan baik 

                                                 
23 Ibu Halimatussa’diyah, Wawancara Tanggal 09 Januari 2020 09.00 WITA 
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berkelompok maupun perorangan dikerjakan dengan baik. Ketika dilaksanakan 

evaluasi di akhir pembelajaran baik secara lisan ataupun tertulis oleh guru yang 

bersangkutan, siswa dapat menjawab pertanyaan tersebut dengan baik dan 

benar. 

3. Peran Guru Dalam Kegiatan Membaca Alquran di Awal Masuk Kelas 

Terkait dengan peran guru dalam kegiatan membaca Alquran di awal masuk 

kelas, maka penulis berusaha untuk mendapatkan data secara langsung dari sumber 

data yang ada di MTs. Izharussalam Baruh Jaya. Data-data tersebut bersumber dari 

hasil observasi, yaitu pengamatan ketika kegiatan sedang berlangsung dari 

wawancara yang dilakukan dengan Kepala Sekolah dan beberapa guru, dimana 

wawancara berlangsung pada kegiatan sehari-hari di madrasah dan tidak 

mengganggu aktifitas mengajar dari guru tersebut karena wawancara dilakukan di 

luar jam mengajar guru tersebut. 

Dari hasil observasi dan wawancara diperoleh data bahwa peran guru dalam 

kegiatan membaca Alquran di awal masuk kelas yang ditemukan penulis, sebagai 

berikut: 

a. Sebagai Pengawas 

Sebagai pengawas artinya guru berperan mengawasi berlangsungnya 

kegiatan membaca Alquran di awal masuk kelas. Berdasarkan hasil wawancara 

dan observasi, peran guru sebagai pengawas sudah cukup bagus. Pada saat bel 

berbunyi tanda kegiatan membaca Alquran akan dimulai beberapa guru 

menyuruh siswa-siswi untuk masuk ke dalam kelas untuk melaksanakan 
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tadarus. Guru memberikan pengarahan agar siswanya agar melaksanakan 

tadarus dengan tenang dan aman. Pada saat kegiatan berlangsung peran guru 

yang paling menonjol adalah guru piket, yang tugasnya tidak hanya 

membunyikan bel tanda jam pelajaran dimulai tetapi juga mengawasi siswa-

siswi di kelas dengan berjalan-jalan melihat langsung keadaan kelas yang 

melaksanakan kegiatan tadarus yang dilaksanakan siswa. Tidak hanya guru 

piket yang mengawasi, tetapi juga guru yang mengajar pada jam pelajaran 

pertama, walaupun berdasarkan pengamatan penulis, hanya beberapa guru saja 

yang masuk di jam pelajaran pertama, kebanyakan mereka tidak masuk dan 

terlambat dengan alasan-alasan tertentu. Walaupun ada beberapa guru yang 

tidak masuk pada saat kegiatan berlangsung tetapi siswa-siswi tetap 

melaksanakan kegiatan ini dengan penuh khidmat. Walaupun terkadang ada 1 

atau 2 orang siswa yang  berbicara, dan tidak membaca Alquran dikarenakan 

tidak ada guru yang masuk di jam pelajaran pertama.  

Guru juga akan menindak siswa apabila ada siswa yang tidak serius 

mengikuti kegiatan tersebut berupa hukuman atau sanksi, misalnya dengan 

teguran, nasehat dan hukuman secara langsung yang dilakukan oleh guru yang 

mengawas. Sebagaimana pernyataan dari wali kelas VIIIA, ibu 

Halimatussa’diyah, beliau mengatakan bahwa:  

“Biasanya  kalau saya kena giliran piket, ada siswa yang terlambat, 

sedangkan tadarus sudah dimulai, saya berikan hukuman dengan 

memimpin tadarus di depan kelas, agar dia tidak mengulangi lagi 

perbuatannya, apabila pada kegiatan berlangsung ada siswa yang tidak 

serius membacanya, saya tegur dan saya tanyakan sampai dimana kamu 



65 

 

 

 

membaca?, dan apabila ada yang ngomong dengan temannya saya 

dekati dan menasehatinya”.24 

Lain halnya  dengan bapak Majmul, wali kelas VIIIB, beliau 

mengatakan: 

“Apabila ada siswa yang terlambat, maka saya beri hukuman untuk 

membaca Alquran sendiri dikantor, kadang juga saya memberi 

hukuman yang lain misalnya disuruh menulis ayat-ayat Alquran, dan 

apabila ada siswa yang sering tidak serius biasanya saya tegur dengan 

memanggilnya kekantor untuk dinasehati dan saya masukkan ke dalam 

daftar pelanggaran siswa”. 25 

Berdasarkan pengamatan penulis, ada juga guru yang memberikan 

sanksi apabila ada siswa yang terlambat dengan menyuruh mereka 

membersihkan musholla, membersihkan WC, membaca Alquran di kantor 

dengan pengeras suara dan lain sebagainya. Memang setiap guru memiliki 

sanksi yang berbeda-beda untuk memberikan efek jera kepada siswa yang 

melanggar peraturan. 

b. Sebagai Pembimbing  

Berdasarkan pengamatan penulis, peran guru dalam membimbing siswa 

dalam kegiatan membaca Alquran di awal masuk kelas adalah guru 

memberikan arahan untuk mempersiapkan untuk kegiatan tersebut, misalnya 

menyuruh mereka berwudhu terlebih dahulu, mengambil Alquran terlebih 

dahulu, dan mengingatkan  untuk membaca Alquran dengan serius dan tartil 

dalam membacanya, dalam hal ini guru yang masuk jam pelajaran pertama lah 

yang sangat berperan dalam kegiatan ini, tetapi memang tidak banyak guru yang 

                                                 
24 Ibu Halimatussa’diyah, Wawancara tanggal 11 Januari 2020 Pukul  09.10 WITA 
25 Bapak Majmul, Wawancara Tanggal 11 Januari 2020 Pukul  09.30 WITA 
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bisa masuk pada saat kegiatan berlangsung di karenakan beberapa alasan. 

Misalnya terlambat datang, sedang ada kesibukan dan lain sebagainya.  

c. Sebagai Korektor 

Peran guru sebagai korektor cukup bagus dalam kegiatan ini, guru-guru 

selain mengawas mereka juga memperhatikan bacaan siswa-siswinya dalam 

membaca Alquran, dan biasanya guru yang masuk di jam pelajaran pertama lah 

yang mengoreksi bacaan siswa dengan menyampaikannya setelah kegiatan 

tadarus berakhir, tetapi tidak banyak guru yang bisa mengoreksi bacaan siswa 

di karenakan kebanyakan guru yang masuk pelajaran pertama adalah guru mata 

pelajaran umum, tetapi ada juga  guru yang bisa mengoreksi bacaannya. Ada 

juga guru-guru piket yang mengawasi dan mendengar ada bacaan siswa yang 

keliru maka disampaikan dalam kegiatan pembelajaran. Ini sesuai dengan 

perkataan salah satu guru mata Pelajaran Penjaskes, beliau mengatakan: 

“Saya sering masuk di jam pelajaran pertama, terkadang ketika 

mengawas saya menemukan bacaan siswa yang keliru sehingga saya 

sampaikan di dalam pembelajaran saya untuk memperbaiki bacaaan 

siswa”.26 

Dalam kegiatan membaca Alquran di awal masuk kelas tidak hanya 

guru-guru yang masuk di jam pelajaran pertama saja yang bisa mengoreksi 

bacaan siswa, tetapi guru-guru piket yang mengawasi kegiatan tersebut ikut 

andil jika ada bacaan siswa yang keliru. Dan kebanyakan mereka 

                                                 
26 Bapak Haris, Wawancara Tanggal 09 januari 2020, Pukul 10.00 WITA 
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mengoreksinya disaat jam pelajaran mereka, tetapi ada juga guru yang 

mengoreksi secara langsung pada saat kegiatan tersebut berlangsung. 

d. Guru sebagai Motivator 

Berdasarkan pengamatan penulis, peran dalam memotivasi siswa dalam 

membaca Alquran di awal masuk kelas sangat bagus, ini terbukti dari ada 

tidaknya guru yang mengawas di jam pelajaran pertama mereka tetap 

melaksanakan kegiatan tersebut karena mereka sudah terbiasa. Para guru 

memotivasi siswa untuk mengajak dan mendorong siswa untuk semangat dalam 

mengikuti kegiatan tersebut, hal ini sesuai dengan wawancara kepada guru 

Alquran hadits ketika ditanya apakah ada motivasi dari guru dalam kegiatan 

ini?, beliau menjawab: 

“Ada, kalau saya sendiri biasanya memberikan motivasi kepada siswa 

pada saat jam pelajaran saya, saya menyampaikan  tentang keuatamaan 

dan manfaat membaca Alquran kepada siswa, agar siswa rajin 

membaca Alquran tidak hanya di sekolah saja tetapi di rumah juga”.27 

Pernyataan tersebut membuktikan bahwa adanya motivasi dari guru 

untuk mengajak siswa lebih semangat dan bergairah mengikuti kegiatan 

membaca Alquran . 

 

C. Analisis Data 

Setelah semua disajikan,  maka langkah selanjutnya adalah melakukan 

analisis terhadap semua data tersebut yakni data tentang efektivitas membaca 

Alquran di awal masuk kelas siswa kelas VIII MTs.Izharussalam Baruh jaya 

                                                 
27 Ibu Halimatussa’diyah, Wawancara Tanggal 09 Januari 2020 Pukul 09.15 WITA 
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dan peran guru dalam kegiatan membaca Alquran di awal masuk kelas siswa 

kelas VIII MTs.Izharussalam Baruh jaya. 

Untuk lebih jelasnya analisis terhadap efektivitas membaca Alquran di 

awal masuk kelas akan disusun berdasarkan penyajian data sebagai berikut: 

1. Gambaran Umum Proses Kegiatan Membaca Alquran di Awal Masuk 

Kelas 

Pelaksanaan pembacaan Alquran  di awal masuk kelas siswa kelas 

VIII MTs.Izharussalam  Baruh Jaya memang sangat bagus untuk  

diprogramkan  atau dilaksanakan terus menerus, Apalagi dengan kegiatan 

yang jelas dan terkontrol dengan baik. Walaupun  kegiatan ini tidak 

dilaksanakan   rutin setiap hari. Tetapi dengan adanya kegiatan ini dapat 

membiasakan siswa siswi membaca Alquran dengan adanya bimbingan 

dari guru yang masuk di jam pelajaran pertama dan pengawasan dari guru-

guru piket diharapkan dapat mengajarkan kedisiplinan dan kesadaran bagi 

siswa MTs Izharussalam Baruh Jaya dalam pelaksanaan kegiatan membaca 

Alquran di awal masuk kelas agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan 

baik sehingga tujuan dari pelaksanaan pembacaan Alquran tersebut dapat 

tercapai dengan baik. 

2. Efektivitas Membaca Alquran di Awal Masuk Kelas Siswa Kelas VIII 

MTs.Izharussalam Baruh Jaya 

Sebagaimana  data yang diuraikan  pada penyajian data,  efektivitas 

membaca Alquran di awal masuk kelas siswa kelas VIII MTs Izharusalam 

Baruh Jaya  dapat dikatakan berjalan dengan efektif.  Hal ini dikarenakan 

adanya pengawasan dari guru dan target yang dicapai sekolah untuk setiap 
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tahun khatam Alquran. Berdasarkan observasi di penyajian data dikatakan 

mereka sangat antusias dalam mengikuti kegiatan membaca Alquran di 

awal masuk kelas ini menunjukkan bahwa kegiatan ini sangatlah positif 

terhadap siswa. Selain itu mereka bersemangat untuk belajar jika ada guru 

yang masuk di awal jam pelajaran pertama. Walaupun ada beberapa siswa 

yang tidak membaca Alquran jika tidak ada guru yang masuk di jam 

pelajaran pertama, tetapi kegiatan ini tetap berjalan di karenakan adanya 

guru piket yang memberikan pengawasan dengan berkeliling ke setiap 

kelas. Selain itu juga guru memberikan aturan dan hukuman bagi siswa-

siswa yang melanggar dalam kegiatan ini. Ini menunjukkan kegiatan ini 

terkontrol dengan baik dan efektif. 

Hal ini relevan dengan teori di bab II bahwa efektivitas suatu 

kegiatan dapat dilihat dari berfungsi atau tidaknya aturan yang telah dibuat 

dalam rangka menjaga berlangsungnya proses kegiatan.28 Selain 

berdampak positif bagi siswa, kegiatan ini juga berdampak kepada guru- 

guru, terutama guru yang masuk di jam pelajaran pertama. Berdasarkan 

penyajian data sebelumnya dapat dikatakan kegiatan ini berdampak pada 

ketenangan hati, sehingga guru lebih mudah menyampaikan pembelajaran 

dan siswa lebih siap mengikuti pembelajaran. 

a. Kemampuan Membaca Alquran 

                                                 
28  Aswani Sujud, Mitra Fungsional Administrasi Pendidikan,......., h.159 
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Berdasarkan penyajian data sebelumnya, kegiatan membaca 

Alquran di awal masuk kelas sangat berpengaruh terhadap kemampuan 

membaca Alquran siswa. Hal ini dapat dilihat  dari paparan data sebelumnya 

menunjukkan semakin dia sering membaca Alquran maka semakin 

meningkat kemampuan membacanya.  Selain itu peran guru sangatlah 

penting bagi siswa yang tidak pandai membaca Alquran, yaitu dengan 

bimbingan dari guru untuk selalu terus belajar membaca Alquran.  

Berdasarkan penyajian data sebelumnya menunjukkan ada beberapa 

siswa yang kurang lancar membaca Alquran terutama di kelas VII, ini 

disebabkan karena mereka belum lama mengikuti kegiatan tersebut. 

Dibandingkan di kelas VIII dan IX yang sudah cukup lama mengikuti 

kegiatan tersebut. Hal ini menunjukkan semakin mereka sering membaca 

Alquran maka semakin baik kemampuan membacanya. Dalam hal ini guru-

guru MTs.Izharussalam Baruh Jaya yang selalu membimbing siswanya 

yang kurang lancar membacanya. Karena harapan dari kepala sekolah 

terkait kegiatan ini adalah tidak ada lagi siswa yang tidak bisa membaca 

Alquran. 

 

b. Kelancaran Siswa Dalam Membaca Alquran 

Berdasarkan dari penyajian data sebelumnya menunjukkan adanya 

kegiatan membaca Alquran di awal masuk kelas bernilai positif terhadap 
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kelancaran membaca Alquran siswa. Hal ini terbukti setelah penulis 

melakukan tes kepada siswa seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. 

Dengan adanya kegiatan membaca Alquran di awal masuk kelas 

maka secara tidak  langsung akan memberikan latihan kepada siswa untuk 

membaca Alquran sehingga kalau dilaksanakan secara terus menerus tidak 

menutup kemungkinan siswa akan lancar dalam membaca Alquran. 

Kegiatan membaca Alquran ini hendaknya bukan hanya sekedar 

pelaksanaan pembacaan Alquran saja akan tetapi disarankan agar pihak 

guru bisa memberikan pengetahuan ilmu-ilmu Alquran khususnya Ilmu 

Tajwid. Jadi dalam pelaksanaan pembacaan Alquran ini siswa bukan hanya 

dituntut lancar membaca Alquran saja akan tetapi setelah siswa lancar 

membaca Alquran siswa pun dituntut untuk faham akan ilmu tajwidnya. 

c. Kebiasaan dan Rutinitas Siswa Membaca Alquran 

Berdasarkan penyajian data sebelumnya, dapat dikatakan kegiaatan 

membaca Alquran di awal masuk kelas terbukti ampuh untuk menumbuhkan 

kebiasaan dan rutinitas siswa dalam membaca Alquran. Dikarenakan tanpa 

adanya pengawasan guru atau tidak mereka tetap melaksanakan kegiatan 

tersebut dengan baik. Walaupun terkadang ada beberapa siswa yang tidak 

membaca Alquran.  

Membaca Alquran merupakan suatu ibadah yang bernilai pahala bagi 

yang membacanya dan memiliki manfaat dan keutamaan yang sangat 

banyak, hal ini juga yang disadari oleh setiap siswa. Mereka kebanyakan 
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sudah menyadari bahwa Alquran lah yang dapat menolong dan memberi 

syafa’at di hari kiamat, tidak sekedar bernilai pahala tetapi memberikan 

ketenangan jiwa kepada setiap siswa.  

 Berdasarkan penyajian data di atas, dengan adanya kegiatan tersebut, 

siswa-siswi MTs.Izharussalam Baruh Jaya tidak hanya giat membaca 

Alquran di madrasah tetapi juga  rutin membaca Alquran . Hal ini 

menunjukkan dengan seringnya membaca Alquran di madrasah melalui 

kegiatan membaca Alquran di awal masuk kelas sedikit banyaknya dapat 

membiasakan  siswa membaca Alquran secara rutin. 

d. Kesiapan Siswa Dalam Mengikuti Pembelajaran 

Berdasarkan penyajian data di atas dapat disimpulkan bahwa 

kegiatan membaca Alquran sangatlah memberikan pengaruh terhadap 

kesiapan  siswa dalam mengikuti pembelajaran. Hal ini terlihat ketika 

pelaksanaan pembacaan Alquran sudah dilaksanakan, siswa lebih tenang dan 

siap dalam megikuti pembelajaran, yang biasanya kalau guru terlambat 

datang, siswa akan ribut bercanda dengan teman-temannya sehingga 

menciptakan kegaduhan dan mengganggu kelas lain. Namun dengan adanya 

kegiatan membaca Alquran di awal masuk kelas oleh siswa MTs. 

Izharussalam Baruh Jaya, mereka memanfaatkan waktu yang kosong 

denngan membaca buku dan berdiskusi dengan temannya berkaitan dengan 

pelajaran.  
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Hal ini relevan dengan teori yang dikatakan oleh Muhammad Abdul 

Qadir dalam bukunya bahwa orang yang membaca Alquran akan turun 

ketentraman pada mereka, rahmat menyelimuti mereka, dan Allah SWT akan 

membanggakan mereka pada para malaikat-Nya. Sakinah yang turun pada 

pembaca Alquran dan yang menafsiraknnya adalah ketentraman hati, rasa 

aman dan nyaman, ketenangan dan kemapaman hati.29 

Setidaknya setelah siswa membaca Alquran pikiran mereka terbuka 

dan mendapat pencerahan yang baik, daripada siswa tidak membaca Alquran 

atau hanya termenung menunggu guru masuk ke dalam kelas. Dengan 

membaca Alquran diharapkan dapat memudahkan siswa dalam menyerap 

pelajaran yang disampaikan oleh guru mata pelajaran. Dengan membaca 

Alquran siswa pikirannya menjadi tenang dan kesiapan untuk mengikuti 

pembelajaran menjadi lebih baik. 

e. Kesadaran Siswa Dalam Mengikuti Kegiatan Membaca Alquran 

Kesadaran adalah rasa mengerti dari diri seseorang akan keadaan 

sekitarnya. Kesadaran merupakan unsur manusia dalam memahami realitas 

dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas. Kesadaran 

dalam diri seseorang akan memberikan dampak positif terhadap dirinya dan 

akan memberikan pengaruh pada kepribadian individu. 

                                                 
29 Muhammad Abdul Qadir, Menyucikan Jiwa, .......,h. 90 
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Berdasarkan penayajian data di atas, dapat dikatakan kesadaran 

siswa dalam mengikuti kegiatan membaca Alquran di awal masuk kelas 

sudah sangat baik. Hal ini terlihat dari selalu terlaksananya kegiatan 

membaca Alquran ini walaupun tanpa adanya guru yang mengawas. Selain 

itu siswa-siswi  MTs. Izharussalam Baruh Jaya sudah mempersiapkan diri 

sebelum kegiatan di mulai dengan berwudhu terlebih dahulu baik di rumah 

maupun di madrasah, dan mempersiapkan Alquran di mejanya masing-

masing. Kesadaran ini timbul karena adanya motivasi dari guru dalam 

kegiatan tersebut sehingga menumbuhkan kesadaran bagi siswa-siswi 

dalam membaca Alquran. 

f. Hasil Yang Diperoleh Terhadap Pembelajaran 

Alquran selain menjadi ibadah dalam membacanya, bacaanya 

memberikan pengaruh besar bagi kehidupan jasmani dan rohani. Jika 

mendengarkan musik (klasik) dapat mempengaruhi kecerdasan intelektual 

(IQ) dan kecerdasan emosianal (EQ) seseorang, bacaan Alquran lebih dari 

itu. Selain mempengaruhi IQ dan EQ, bacaan Alquran mempengaruhi 

kecerdasan spiritual. 

Berdasarkan penyajian data di atas terlihat bahwa kegiatan membaca 

Alquran di awal masuk kelas cukup berpengaruh terhadap hasil belajar 

siswa, hal ini berdasarkan observasi yang penulis lakukan bahwa nilai KKM 

untuk mata Pelajaran adalah 65. Yaitu Mata Pelajaran Agama. Dimana 

walaupun KKM 65, tetapi siswa selalu bisa memenuhi target itu  bahkan 
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melebihi KKM. Selain itu hasil belajar siswa setiap tahun semakin 

meningkat terutama untuk mata pelajaran Agama. Hal ini sesuai dengan 

teori yang dijelaskan oleh Aswarni Sujud dalam Bukunya Mitra Fungsional 

Administrasi Pendidikan bahwa suatu program kegiatan dikatakan efektif 

dari sudut hasil jika tujuan atau kondisi ideal program tersebut dapat 

dicapai. Penilaian ini dapat dilihat dari prestasi yang dicapai oleh peserta 

didik. 30 Selain itu kegiatan membaca Alquran di awal masuk kelas 

memberikan pengaruh terhadap pembelajaran, siswa semakin bersemangat 

dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. Sehingga evaluasi-evaluasi 

yang diberikan oleh guru dapat dengan mudah dijawab oleh siswa. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan membaca 

Alquran di awal masuk kelas di MTs. Izharussalam Baruh Jaya sudah  baik 

dan efektif serta berpengaruh terhadap hasil pembelajaran, karena dengan 

membaca Alquran akan memepengaruhi kecerdasan intelektual dan 

kecerdasan emosional serta kecerdasan spirirtual. Dengan demikian sudah 

jelas bahwa dengan tingkat kecerdasan yang tinggi maka prestasi belajar 

siswa akan tinggi atau dengan kata lain siswa yang pintar akan memperoleh 

nilai yang baik pula. Oleh karena itu, dengan adanya kegiatan membaca 

Alquran di awal masuk kelas di MTs. Izharusssalam Baruh Jaya ini 

diharapkan agar bisa meningkatkan kecerdasan siswa itu sendiri sehingga 

dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. 

                                                 
30 Aswani Sujud, Mitra Fungsional Administrasi Pendidikan...........h.159 
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3. Peran Guru Dalam Kegiatan Membaca Alquran di Awal Masuk Kelas 

 

a. Guru Sebagai Pengawas 

Pengawasan adalah suatu proses untuk memastikan segala 

kegiatan dapat telaksana dengan baik sesuai dengan apa yang 

direncanakan.dalam hai ini guru berperan sangat penting dalam kegiatan 

membaca Alquran di awal masuk kelas untuk memastikan kegiatan 

tersebut terlaksana dengan baik, tertib dan aman. 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang sudah 

dipaparkan pada penyajian data di atas, maka dapat diketahui peran guru 

sebagai pengawas sudah cukup baik dalam kegiatan ini, karena adanya 

pengawasan dalam kegiatan ini yang terdiri dari dua bagian, yaitu guru 

yang masuk di jam pelajran pertama, sebagai pengawas utama, dan guru 

piket yang  pengawas luar yang tugasnya berkeliling ke seluruh kelas. 

Hal ini menunjukkan pengawasan tersebut sudah terjadwal dengan baik. 

Tetapi hanya saja kekurangannya adalah dari segi kesadaran guru. Ini 

dapat diketahui dari uraian penyajian data sebelumnya yang 

menunjukkan guru yang paling banyak tidak menyadari tugasnya adalah 

guru yang masuk di jam pelajaran yang pertama, padahal adanya 

pengawasan dari guru tersebut sangat penting karena tidak semua guru 

piket bisa mengawasi siswa-siswi dari awal kegiatan hingga akhir 

kegiatan di karenakan mereka hanya memastikan apakah kegiatan 

tersebut dapat terlaksana. Dalam kegiatan ini  juga adanya peraturan dan 
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sanksi dalam kegiatan tersebut sehingga kegiatan tersebut dalam hal 

peran guru sebagai pengawas susdah berjalah cukup baik. 

b. Guru Sebagai Pembimbing 

Berdasarkan uraian  penyajian data di atas, dapat diketahui peran 

guru sebagai pembimbing tidak terlalu terlihat dalam kegiatan ini, di 

karenakan jarang guru yang masuk di jam pelajaran pertama bisa masuk 

lebih awal di kelas untuk mengikuti kegiatan membaca Alquran 

disebabkan kesadaran guru akan pentingnya peran guru masih kurang. 

Tetapi dalam hal membimbing dalam memberikan pengarahan tentang 

hal-hal yang dipersiapkan sebelum kegiatan berlangsung sudah cukup 

bagus, ini terlihat dari wawancara dan observasi yang dilakukan penulis, 

bahwa siswa kebanyakan berwudhu dari rumah, meletakkan Alquran 

sebelum kegiatan berlangsung hal ini menunjukkan adanya bimbingan 

dari guru sehingga kesadaran siswa dalam kegiatan membaca Alquran 

sangat bagus.  

c. Guru Sebagai Korektor 

Korektor adalah orang yang bertugas membetulkan kesalahan. 

Apabila ada kesalahan terjadi maka dia berwenang untuk 

membetulkannya. Hal ini sesuai dengan teori di bab II bahwa sebagai 

korektor guru, harus bisa membedakan mana nilai yang baik dan yang 

buruk. Berkaitan dengan Alquran, kesalahan dalam membaca Alquran 

bisa saja dapat mengubah makna dari ayat tersebut sehingga di haruskan 
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membetulkannya. Begitu pula seorang guru apabila ada melihat siswa-

siswi yang salah dalam membaca Alquran maka diharuskan untuk 

menegur dan membetulkannya. 

Berdasarkan penyajian data sebelumnya, peran guru sebagai 

korektor sudah cukup bagus ini dapat diketahui dengan adanya guru-

guru yang mengoreksi bacaan siswa dalam kegiatan tersebut baik pada 

saat kegiatan berlangsung maupun pada saat jam pelajaran pada saat 

mengajar. 

d. Guru Sebagai Motivator 

Motivator adalah orang yang bertugas untuk memberikan 

motivasi kepada orang lain atau dengan kata lain orang yang mendorong 

dan menagajak orang lain untuk berbuat sesuatu. Terkait dengan guru 

sebagai motivator artinya guru berperan mendorong dan mengajak siswa 

untuk melakukan suatu kegiatan. Motivasi memilki peran penting untuk 

membangkitkan semangat dan kesadaran siswa dalam melaksanakan 

suatu aktifitas dan kegiatan. 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan pada 

penyajian data sebelumnya menunjukkan bahwa peran guru dalam 

memotivasi siswa dalam kegiatan membaca Alquran di awal masuk 

kelas sudah cukup bagus. Guru memotivasi siswa dalam kegiatan 

tersebut agar siswa semanagat dan bergairah dalam membaca Alquran 

dengan menyampaikan berbagai manfaat dan keutamaan dalam 
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membaca Alquran. Sehingga mereka menyadari bahwa membaca 

Alquran adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan bagi setiap 

siswa yang beragama islam sehingga menumbuhkan kebiasaan dalam 

membaca Alquran dalam diri siswa. Dengan terbiasanya membaca 

Alquran, tanpa diawasi sekalipun kegiatan tersebut akan terlaksana 

denngan baik dan hal inilah yang diharapkan dimiliki oleh setiap siswa 

dalam mengikuti kegiatan membaca Alquran di awal masuk kelas di 

MTs. Izharussalam Baruh Jaya. 

Dari pemaparan-pemaparan di atas dapat dikatakan peran guru 

dalam kegiatan membaca Alquran sangat baik, walaupun penulis lihat 

dari segi bimbingan dalam berlangsungnya kegiatan masih kurang, hal 

ini ditunjukkan dari kurangnya kesadaran guru pada jam pelajaran 

pertama untuk membimbing siswa dalam kegiatan ini. Tetapi menurut 

penulis hal ini sudah bisa diatasi dengan adanya pengawasan dari guru 

piket yang mengawasi dan membimbing siswa dalam berlangsungnya 

kegiatan sehingga kegiatan ini bisa berjalan baik dan efektif. 

Hal ini relevan dengan teori yang dijelaskan di bab II bahwa 

efektifnya suatu kegiatan dilihat dari terlaksana tidaknya tugas atau 

fungsinya dengan baik, baik dilaksanakan oleh siswa maupun guru.31 

Dengan terlaksananya tugas dan fungsi dalam suatu kegiatan, dalam hal 

                                                 
31  Aswani Sujud, Mitra Fungsional Administrasi Pendidikan,..........,h.159 



80 

 

 

 

ini kegiatan membaca Alquran di awal masuk kelas sehingga  berjalan 

dengan efektif  dan dapat mencapai tujuan-tujuan dari kegiatan ini. 

 

 


