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BAB IV 

LAPORAN HASIL PENELITIAN 

A. Deskripsi Lokasi Penelitian 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Asal mulanya Madrasah Aliyah Arrahmah Sungai Tabuk berdiri pada tahun 

2003 tepatnya 23 Mei 2003 dengan Kepala Sekolah pertama H. SYAHRUJI.A, 

S.Pd.I. Madrasah Aliyah Arrahmah Sungai Tabuk ini terletak dijalan Martapura  

Lama KM. 14, Kelurahan Sungai Tabuk Kota Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten 

Banjar. Berdirinya Madrasah Aliyah Arrahmah ini dilatar belakangi oleh Madrasah 

Tsanawiyah Arrahmah karena pada saat itu di Kelurahan Sungai Tabuk Kota belum 

ada memiliki Madrasah Aliyahnya sekaligus menyambung Madrasah Tsanawiyah 

Arrahmah ketingkat yang lebih tinggi lagi, maka pada saat itu didirikanlah 

Madrasah Aliyah Arrahmah dibawah naungan Yayasan Arrahmah Banjar yang 

berstatus sebagai lembaga pendidikan swasta.   

Madrasah Aliyah Arrahmah ini memiliki titik lokasi yang berbeda-beda 

sebelum menetap sampai sekarang ini. Pada awalnya Madrasah ini ikut dengan 

Madrasah Tsanawiyah Arrahmah dan TK Raudhatul Athfal Arrahmah Sungai 

Tabuk karena tidak cukup ruang belajar dan pada saat itu belum memiliki gedung 

sendiri. Pada tahun 2008 Madrasah Aliyah Arrahmah pindah ke gedung Madrasah 

Ibtidaiyah Pemakuan Darat selama dua tahun dengan status pinjaman. Kemudian 

pada tahun 2010 MA Arrahmah ini pidah kembali ke Madrasah Tsanawiyah 
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Arrahmah karena sudah memiliki gedung/ruangan sendiri yang memadai hingga 

sekarang. 

Secara geografis wilayah Madrasah Aliyah Arrahhmah Sungai Tabuk Kota 

Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar mempunyai batas-batas wilayah 

sebagai berikut: 

a. Sebelah utara : Madrasah Tsanawiyah Arrahmah 

b. Sebelah selatan : Persaawahan Warga 

c. Sebelah timur : Rumah Warga 

d. Sebelah barat : Persawahan warga 

2. Profil Lokasi Obyek Penelitian 

Nama Madrasah  : MADRASAH ALIYAH  ARRAHMAH 

NSM    : 1312630330023 

NPSN    : 30305296 

Alamat    : Jl. Martapura  Lama KM. 14 

Desa/Kelurahan  : Sungai Tabuk Kota  

Kecamatan   : Sungai Tabuk 

Kabupaten    : Banjar 

Propinsi    : Kalimantan Selatan 

Kode Pos   : 70653 

Telpon    :  

Status    : Negeri Dibawah Depag 

Akreditasi   : C (Tahun 2014) 

Kelembagaan   : Yayasan Pendidikan no aktenotaris 
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Yayasan Penyelenggara : ARRAHMAH 

Alamat Yayasan  : Jl. Martapura  Lama KM. 14 Sungai Tabuk  

     Kota 

Tahun Berdiri   : 23 Mei 2003 

Kegiatan Belajar  : Pagi 

Status Tanah   : Milik Pemerintah 

Status Gedung   : Milik Sendiri 

3. Visi, Misi dan Tujuan MA. Arrahmah Sungai Tabuk 

a. Visi MA. Arrahmah Sungai Tabuk: 

Mewujudkan insan yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, berilmu 

pengetahuan, cerdas dan terampil. 

b. Misi MA. Arrahmah Sungai Tabuk 

1) Menciptakan siswa yang berkualitas, beriman, bertaqwa, berakhlak 

mulia, berilmu pengetahuan terampil yang dapat dijadikan bekal 

dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. 

2) Memberikan program belajar mengajar secara optimal yang 

dikembangkan melalui pengetahuan dan teknologi. 

3) Mendorong dan membantu siswa untuk mengenal lingkungan sosial 

dan potensi dirinya sehingga dapat dikembangkan. 

4) Kedisiplinan dan didikan yang tinggi serta menambah perkembangan 

sifat positif untuk dapat di aplikasikan dalam kehidupan 

bermasyarakat berbangsa dan bernegara. 
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c. Tujuan MA Arrahmah Sungai Tabuk: 

Mencerdaskan bangsa yang beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia, 

terampil dan mampu mandiri serta bertanggung jawab terhadap Agama, Bangsa dan 

Negara yang merupakan tekad dan bagian dari tujuan Pendidikan Nasional yang 

berkelanjutan dan sesuai dengan jenjangnya yang ingin mencapai kualitas pendikan 

atau standar mutu secara nasional yang mengacu pada standar kompetensi yang 

telah ditetapkan BSNP (Bandan Standar Nasional Pendidikan). 

4. Keadaan tenaga pendidik dan kependidikan 

Komponen paling penting dalam setiap lembaga pendidikan ialah tenaga 

pendidik. Dalam suatu lembaga pendidikan, pendidik sebagai penopang suksesnya 

proses belajar mengajar yang akan berlangsung. Pendidik juga merupakan seorang 

pengajar yang bertanggung jawab dalam pembelajaran. pendidik berkewajiban 

menyajikan dan menjelaskan materi pelajaran, membimbing dan mengarahkan 

peserta didik ke arah pencapaian tujuan pembelajaran yang telah dicanangkan. Di 

Madrasah Aliyah Arrahmah Sungai Tabuk ini tenaga pendidik dan kependidikan 

berlatar belakang pendidikan Sarjana (S1), (S2), Diploma dan SMA/MA. 

Adapun data tenaga pendidik dan kependidikan di MA Arrahmah Sungai 

Tabuk, yaitu: 

Tabel 4.1. Data Kepala Sekolah dan Para Staf MA Arrahmah Sungai 

Tabuk Tahun 2018/2019 

No Bagian Nama 
J K Status 

Pendidikan L P 

1 Kepala Sekolah M. Rifani, S.Ag x  
S1 IAIN Antasari 

Banjarmain 
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2 
Wakil Kepala 

Sekolah 
Nilam, S.Pd. Fis x  

UT (Universitas 

Terbuka) 

3 Bendahara Raihanah, S.Pd  x STIKIP PGRI 
Sumber: Dokumenter Tata Usaha MA. Arrahmah Sungai Tabuk 

Tabel 4.2. Kualifikasi Pendidikan, Status, Jenis Kelamin dan Jumlah 

Pendidik di MA. Arrahmah Sungai Tabuk Tahun 2017/2018 

No Tingkat Pendidikan 

Jumlah dan Status Pendidikan 

Jumlah GT/PNS GT/NonPNS 

L P L P 

1 S2  1   1 

2 S1   5 8 13 

3 D3      

4 D2      

5 D1      

6 SMA/MA    1 1 

7 SMP      

 Jumlah   1 5 9 15 
Sumber: Dokumenter Tata Usaha MA. Arrahmah Sungai Tabuk 

Tabel 4.3. Tenaga Pendukung Kependidikan di MA. Arrahmah Sungai 

Tabuk Tahun 2018/2019 

No 
Tenaga 

Pendukung 

Jumlah dan Kualifikasinya J K Jmlh 

SD SMP SMA D1 D2 D3 S1 L P  

1 Tata Usaha   1      1 1 

2 Perpustakaan           

3 
Penjaga 

Sekolah 
1       1  1 

4 
Tukang 

Kebun 
          

5 Keamanan 1       1  1 

6 Lainnya            
Sumber: Dokumenter Tata Usaha MA. Arrahmah Sungai Tabuk 
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5. Keadaan Siswa 

Lembaga pendidikan erat kaitannya dengan peserta didik. Dalam proses 

pembelajaran, peserta didik memiliki kedudukan yang sangat penting. Peserta didik 

menjadi salah satu tolak ukur maju tidaknya suatu lembaga pendidikan. Oleh karena 

itu, keberadaan dan peran aktif peserta didik diperlukan dalam proses pembelajaran. 

Di MA. Arrahmah Sungai Tabuk ini Peserta didiknya yang belajar tidaknya 

hanya dari wilayah Kelurahan Sungai Tabuk tetapi juga banyak yang berasal dari 

luar wilayah kelurahan Sungai Tabuk. Adapun jumlah peserta didik setiap tahun 

mengalami Fluktuasi di MA. Arrahmah Sungai Tabuk dan dapat dilihat pada tabel 

berikut ini: 

Tabel 4.4. Jumlah Pesera Didik di MA. Arrahmah Sungai Tabuk dari 

Tahun 2012-2019 

Tahun Ajaran Kelas X Kelas XI Kelas XII 
Jumlah 

Keseluruhan 

2012-2013 15 19 22 56 

2013/2014 9 15 19 43 

2014/2015 29 9 13 51 

2015/2016 9 28 9 46 

2016/2017 17 9 18 44 

2017/2018 17 18 17 52 

2018/2019 20 19 17 56 
Sumber: Dokumenter Tata Usaha MA. Arrahmah Sungai Tabuk 

6. Keadaan Sarana dan Prasarana 

Madrasah Aliyah Arrahmah Sungai Tabuk memilik sarana dan prasaran 

yang cukup memadai. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki meliputi 

bangunan bentuk permanen dengan lantai dan dinding terbuat dari bata semen serta 

atap genteng yang mempunyai ruang belajar 3 buah, ruang Kepala Sekolah, ruang 
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Dewan Guru, ruang Tata Usaha, Tempat Ibadah, WC, Lapangan Upacara dan 

Lapangan Olahraga, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.5. Data Ruangan di MA. Arrahmah Sungai Tabuk Tahun 

2018/2019 

No Jenis Ruangan 
Jumlah 

(buah) 
Kondisi 

1 Ruang Kelas 3 Baik 

2 Kepala Sekolah 1 Baik 

3 Wakil Kepala Sekolah 1 Baik 

4 Guru 1 Baik 

5 Tata Usaha 1 Baik 

6 Tamu 1 Baik 

7 Lainnya  1 Baik 
Sumber: Dokumenter Tata Usaha MA. Arrahmah Sungai Tabuk 

Tabel 4.6. Data Ruangan Penunjang di MA. Arrahmah Sungai Tabuk 

Tahun 2018/2019 

No Jenis Ruangan 
Jumlah 

(buah) 
Kondisi 

1 KM/WC Guru 1 buah Baik 

2 KM/WC Siswa 2 buah Baik 

3 Tempat Ibadah 1 buah Baik 

4 Kantin 2 buah Baik 

5 Menara Air 1 buah Baik 

6 Tempat Parkir 2 buah Baik 

7 Ruang/Pos Satpam 1 buah Baik 

8 Lapangan Upacara 1 buah Baik 

9 Lapangan Futsal 1 buah Baik 

10 Lapangan Volly 1 buah Kurang baik 
Sumber: Dokumenter Tata Usaha MA. Arrahmah Sungai Tabuk 
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Tabel 4.7. Data Sarana dan Prasarana di MA. Arrahmah Sungai Tabuk 

Tahun 2018/2019 

No Jenis Sarana dan Prasarana 

Jumlah Sarpras Menurut 

Kondisi (Unit) 

Baik Rusak 

1 Laptop 3 buah - 

2 Komputer - 1 buah 

3 Printer 2 buah - 

4 Televisi - 1 buah 

5 Mesin fotocopy - - 

6 Mesin Fax - - 

7 Mesin Scanner - - 

8 LCD Proyektor 1 buah - 

9 Layar - - 

10 Meja Guru & Tenaga Kependidikan 12 buah - 

11 Kursi Guru & Tenaga Kependidikan 12 buah - 

12 Lemari Arsip 4 buah - 

13 Kotak Obat (P3K) 1 buah - 

14 Brankas   

15 Pengeras Suara 1 buah - 

16 Washtafel (Tempat Cuci Tangan) - - 

17 Kenderaan Operasional (Motor) - - 

18 Kenderaan Operasional (Mobil) - - 

19 Mobil Ambulance - - 

20 Kipas Angin 3 buah - 

21 Mesin Jahit 4 buah - 

22 Dispenser  1 buah - 

Sumber: Dokumenter Tata Usaha MA. Arrahmah Sungai Tabuk 

B. Penyajian Data 

Pada bagian ini penulis akan mengemukakan dat-data yang diperoleh 

berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi ketika penulis melakukan 

riset di Madrasah Aliyah Arrahmah Sungai Tabuk Kabupaten Banjar dengan satu 

orang subjek yang mengajar al-qur’an hadits kelas  XII. Penelitian ini penulis 

lakukan mulai tanggal 28 Oktober 2018 sampai 28 Desember 2018. 
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1. Pelaksanaan Pembelajaran Al-Qur’an Hadits di Madrasah Aliyah 

Arrahmah Sungai Tabuk 

Pembelajaran Al-Qur’an Hadits di sebuah lembaga pendidikan memiliki 

kedudukan yang sangat penting. Karena mata pelajaran Al-Qur’an Hadits sebagai 

bagian yang integral dari pendidikan agama. Memang bukan satu-satunya faktor 

yang menentukan dalam pembentukan w atak dan kepribadian peserta didik, tetapi 

secara subtansial mata pelajaran Al-Qur’an Hadits memiliki kontribusi dalam 

memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mempraktekkan nilai-nilai agama 

yang terkandung dalam Al-Qur’an Hadits dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu 

pula hal yang ingin dipenuhi oleh lembaga pendidikan di Madrasah Aliyah 

Arrahmah Sungai Tabuk. 

Untuk menunjang keberhasilan pembelajaran Al-Qur’an Hadits tersebut, 

maka perlu melalui beberapa tahapan pembelajaran yaitu tahap pertama 

perencanaan, tahap kedua pelaksanaan dan tahap ketiga evaluasi pembelajaran. 

Perencanaan          Pelaksanaan       Evaluasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membuat/merancang 

RPP, silabus, 

program semester, 

dan program tahunan 

sesuai dengan buku 

paket/LKS 

Pelaksanaan Kegiatan 

Pembelajaran: 

 Pendekatan 

 Metode dan 

Strategi 

 Tahapan 

a. Pendahuluan 

b. Kegiatan inti 

c. Kegiatan 

akhir/penutup  

Evaluasi 

pembelajaran: 

 Jenis. 

Bentuk tes 

 Pelaporan 

sikap 

afektif  
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Secara umum, pembelajaran Al-Qur’an Hadits yang berlangsung di 

Madrasah Aliyah Arrahmah Sungai Tabuk sudah cukup baik, walaupun secara 

khususnya masih belum sesuai dengan tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah 

disebutkan diatas. Untuk lebih jelasnya, lihatlah keterangan hasil observasi, 

wawancara dan dokumentasi berikut ini: 

a. Perencanaan  

Data tentang perencanaan pembelajaran disini akan disajikan sebagaimana 

penulis teliti dan wawancara, dari satu orang pendidik mata pelajaran Al-Qur’an 

Hadits berikut ini: 

1) Mengenai kurikulum yang digunakan guru dan Madrasah Aliyah 

Arrahmah Sungai Tabuk: 

a) Menurut penuturan dari ibu Norhilaliyah, S.Ag., M.Pd pada 

wawancara Senin, 3 Desember 2018 mengatakan bahwa: 

“Disini kami sudah memakai kutikulum 2013”. 

(Disini kami sudah menggunakan Kurikulum 2013) 

2) Mengenai tahapan perencanaan yang dibuat oleh pendidik mata 

pelajaran Al-Qur’an Hadits di Madrasah Aliyah Arrahmah Sungai 

Tabuk: 

a) Menurut penuturan dari Ibu Hilaliah pada wawancara Senin, 3 

Desember 2018 mengatakan: 

“meulah tarus, tapi kada membawa tiap kali pertemuan. Biasanya 

kalaunya SK tu dibariakan tarus oleh Wakepsek Kurikulum sebelum 

membagi jadwal, nah pas kami jadwal itu hanyar kami membuat 

perencanaan masing-masing, tiap kali tu basanya dimintai 
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perencanaan masing-masing oleh Wakepsek Kurikulum. Soalnya kan 

dipakai untuk akreditasi. Kalau gasan langkah-langkahnya tu pasti ai 

kita tu menyiapkan materinya dulu, hanyar ditentuakan metode, 

strategi wan jua pendekatan apa yang handak dipakai, habis tu ulah 

ae lagi RPP, Silabus, Promes wan Protanya”. 

(Selalu membuat, cuman tidak dibawa setiap kali pertemuan di kelas. 

Biasanya kalau SK selalu diberikan oleh Wakepsek Kurikulum 

sebelum membagi jadwal, setelah kami diberi jadwal itu baru kami 

membuat perencanaan masing-masing oleh Wakepsek Kurikulum 

untuk pemenuhan akreditasi sekolah. Kalau untuk langkah-

langkahnya, kita mempersiapkan materinya dulu, kemudian 

menentukan metode, strategi, dan pendekatan apa yang ingin 

digunakan, setelah itu baru membuat RPP, Silabus, Promes dan 

Protanya) 

b. Pelaksanaan  

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada dasarnya merupakan pelaksanaan 

dari perencanaan yang telah disusun sebelumnya. Didalam pelaksanaan itu 

menunjukkan penerapan langkah-langkah suatu pendekatan/strategi pembelajaran 

yang ditempuh untuk menyediakan pengalaman belajar. Dalam proses ini dapat 

dilihat pula bagaimana teknik pendidik dalam pembelajaran yang menuntut adanya 

keaktifan para peserta didik dengan pendekatan, strategi, metode, model 

pembelajaran dan media yang tepat dalam menyajikan materi pelajaran sehingga 

tujuan pelajaran yang diinginkan dapat tercapai. 

Data tentang pelaksanaan pembelajaran disini akan disajikan sebagaimana 

yang penulis observasi, wawancara dan dokumentasikan dari 2 orang pendidik mata 

pelajaran Al-Qur’an Hadits sebagai berikut: 

1) Pelaksanaan pembelajaran Al-Qur’an Hadits kelas XII oleh ibu 

Norhilaliyah selama obeservasi 3 minggu setiap hari senin dan rabu 
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tanggal 3 , 12 dan 19 Desember 2018 pada jam pelajaran ke 7 dan 8 

sebagai berikut: 

Observasi minggu pertama, hari senin tanggal 3 Desember 2018 

diruang kelas XII dengan materi DAKWAH, sebagai berikut: 

a) Kegiatan Awal 

(1) Pendidik mengawali pertemuan dengan mengucapkan salam. 

(2) Pendidik menanyakan keadaan peserta didik. 

(3) Pendidik melakukan pengecekan kehadiran pada peserta didik. 

(kondisi kelas mulai sedikit gaduh) 

(4) Pendidik mengajak peserta didik untuk membuka buku 

pelajaran mereka masing-masing pada halaman (88) dan 

menanyakan pelajaran yang terdahulu. 

b) Kegiatan Inti 

(1) Eksplorasi 

(a) Pendidik menyuruh peserta didik mengamati gambar 

dalam kolom mari mengamati serta menanyakan maksud 

dari gambar tersebut. 

(b) Pendidik menguraikan materi di Bab V tentang Dakwah 

serta menjelaskan materi tentang dakwah tersebut. 

(2) Elaborasi  

(a) Pendidik memberi kesempatan pada peserta didik untuk 

membaca dan menterjemahkan ayat Al-Qur’an mengenai 

materi Dakwah. 
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(b) Pendidik membacakan kembali sambil menterjemahkan 

serta menjelaskan maksud dan tujuan ayat tersebut. 

(3) Konfirmasi  

(a) Pendidik bertanya jawab tentang hal-hal yang belum 

dimengerti oleh peserta didik. 

(b) Pendidik bertanya jawab mengenai pembahasan yang 

telah dipelajari kepada peserta didik untuk mengetahui 

pemahan peserta didik. 

c) Kegiatan Akhir 

(1) Peserta didik disuruh menyimpulkan materi pelajaran yang 

telah dipelajari dengan bantuan pendidik. 

(2) Pendidik memberikan penegasan pada kesimpulan secara 

menyeluruh. 

(3) Pendidik memberikan motivasi/nasihat-nasihat untuk 

dikehidupan sehari kepada peserta didik. 

(4) Pendidik menghimbau kepada peserta didik untuk mengulang 

pelajaran yang baru dipelajari dan akan dipelajari. 

(5) Pendidik menutup dengan mengucapkan hamdalah dan salam. 

Observasi minggu kedua, hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 di 

kelas XII dengan materi AMAR MA’RUF NAHI MUNGKAR dari buku Paket 

Qur’an Hadits untuk Madrasah Aliyah, sebagai berikut: 
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a) Kegiatan Awal 

(1) Pendidik mengawali dengan mengucapkan salam. 

(2) Pendidik menanyakan keadaan peserta didik. 

(3) Pendidik melakukan pengecekan kehadiran pada peserta didik. 

(kondisi kelas mulai sedikit gaduh dan ribut) 

(4) Pendidik menyampaikan kompetensi yang akan dibahas. 

(5) Pendidik mengajak peserta didik untuk membuka buku 

pelajaran mereka masing-masing pada hal. 109. 

b) Kegiatan Inti 

(1) Eksplorasi 

Pendidik menunjuk beberapa peserta didik untuk membaca secara 

bergantian. 

(2) Elaborasi  

(a) Pendidik membacakan kembali sambil menjelaskan 

dengan perlahan dan tegas tiap sub babnya. 

(b) Pendidik meminta peserta didik untuk mencari contoh 

dalam kehidupan sehari-hari (setiap contoh yang 

diberikan peserta didik, pendidik selalu menjelaskan 

dengan tegas). 

(3) Konfirmasi 

(a) Pendidik bertanya jawab tentang hal-hal yang belum 

dimengerti oleh peserta didik. 
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(b) Pendidik bertanya jawab mengenai pembahasan yang 

dipelajari kepada peserta didik untuk mengetahui 

pemahaman mereka. 

c) Kegiatan Akhir  

(1) Peserta didik diminta menyimpulkan materi pelajaran yang 

telah dipejari dengan bantuan pendidik. 

(2) Pendidik memberikan penegasan pada kesimpulan secara 

menyeluruh. 

(3) Pendidik meberikan nasihat-nasihat untuk dikehidupan sehari-

hari kepada peserta didik. 

(4) Pendidik meminta tugas rumah yang diberikan minggu lalu 

kepada peserta didik untuk dikumpulkan, kemudian 

memberikan tugas rumah kembali pada bagian I-II di hal. 119-

120 

(5) Pendidik menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam. 

Observasi minggu ketiga, hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 di ruang 

kelas XII dengan memberikan kisi-kisi soal seluruh materi yang sudah diajarkan 

untuk ulangan akhir semester ganjil pada pertemuan berikutnya dari buku pelajaran 

Al-Qur’an Hadits untuk Madrasah Aliyah, sebagai berikut: 

a) Kegiatan Awal  

(1) Pendidik mengawali dengan mengucapkan salam. 

(2) Pendidik menanyakan keadaan peserta didik. 

(3) Pendidik melakukan pengecekan kehadiran pada peserta didik. 
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(4) Pendidik menyampaikan kompetensi yang akan diujiakn pada 

ulangan akhir semester ganjil secara singkat. 

(5) Pendidik mengajak peserta didik untuk membuka buku tulis 

masing-masing. 

b) Kegiatan Inti 

(1) Eksplorasi 

(a) Pendidik menyebutkan satu persatu soal yang akan 

diujikan dari Buku Pelajaran LKS/Paket untuk Madrasah 

Aliyah. (sambil peserta didik menyalin di buku tulis 

masing-masing). 

(b) Pendidik menuliskan satu persatu soal yang akan diujikan 

dari Buku Pelajaran LKS/Paket untuk Madrasah Aliyah. 

(sambil peserta didik menyalin di buku tulis masing-

masing). 

(2) Elaborasi  

Pendidik membacakan kembali kisi-kisi soal untuk ulangan akhir 

semester ganjil dengan jelas dan perlahan. 

(3) Konfirmasi  

Pendidik bertanya jawab tentang hal-hal yang belum sempat 

tersalin oleh peserta didik. 
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c) Kegiatan Akhir 

(1) Pendidik memberikan penegasan untuk mempelajari kisi-kisi 

soal dengan baik agar pada saat diujikan tidak ada keraguan 

dalam menjawabnya. 

(2) Pendidik memberikan para peserta didiknya agar disiplin 

sebelum keluar kelas. 

(3) Pendidik menutup pertemuan dengan mengucap salam. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti terhadap satu orang 

subjek ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran 

Al-Qur’an Hadits disini selama masa observasi dilapangan terlihat jelas sekali 

beliau melaksanakan pembelajaran sesuai dengan perencanaan yang telah beliau 

buat. Kemudian, pada saat pembelajaran berlangsung suara beliau terdengar lantang 

dan tegas sehingga sangat terdengar jelas diantara suara gaduh dari kelas-kelas lain 

disekitarnya. Jika peserta didik ada yang membuat keributan, beliau langsung 

menegur dan memberikan nasihat. Karena sikap beliau itulah suasanan kelas 

menjadi terkendali. 

Mengenai metode dan strategi yang digunakan dalam pembelajaran Al-

Qur’an Hadits di Madrasah Aliyah Arrahmah Sungai Tabuk: 

a) Menurut penuturan dari ibu Norhilaliyah, S.Ag., M.Pd pada 

wawancara  21 Desember 2018 

“Ya, metode yang paling umum tu ceramah, tanya jawab, diskusi. 

Metode ceramah itu san pelajaran Agama. Kayaknya metode 

ceramah tu kada kawa tatinggal, itu pasti ada. Soalnya kekanakan ni 

kenapakah, buku yang ada gin kada dibahas dan dibacanya. Pasti 

harus taurus dibahas ulang, padahal dibuku itu sudah ada. Itu tentang 
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ceramah. Kalau tanya jawab itu sabujurnya metode yang paling 

manjur menurut ibu, gasan mengaktifkan siswa.” 

(Ya, metode yang paling umum itu kan ceramah, tanya jawab dan 

diskusi. Metode ceramah itu biasanya untuk pelajaran Agama. 

Sepertinya metode ceramah itu tidak bisa tertinggal, itu pasti ada. 

Soalnnya siswa siswi itu entah kenapa, bukunya sudah ada mereka 

punya tetapi kalau tidak dibahas tidak akan dibacanya. Pasti harus 

selalu dibahas ulang, padahal dibuku itu sudah ada. Itu tentang 

ceamah. Kalau tanya jawab itu sebenarnya metode yang paling ampuh 

menurut ibu, karena untuk mengaktifkan siswa.)73 

 

Berdasarkan penuturan dari satu subjek ini, maka dapat ditarik keimpulan 

bahwa dalam menggunakan metode dan strategi . Beliau menggunakan metode 

ceramah, tanya jawab dan diskusi. Tetapi, metode ceramah itu yang sering beliau 

gunakan karena menurut beliau matode tersebut pasti ada disetiap pembelajaran dan 

tidak mungkin tidak ada sebab diperlukan penjelasan terhadap anak. Walaupun 

sebenarnya metode lain yang juga digunakan tetapi hanya sebagai penunjang saja.  

2) Mengenai media yang digunakan dalam pembelajaran Al-Qur’an 

Hadits di Madrasah Aliyah Arrahmah Sungai Tabuk: 

a) Menurut penuturan dari Ibu Norhilaliyah, S.Ag., M.Pd pada 

wawancara Senin, 21 Desember 2018 mengatakan bahwa: 

 “Papan tulis, spidol. Mun LCD belum suah. Ada ae rencananya kena 

tapi belum. Soalnya semalam tu semester 1 ne nah semester ganjil ni, 

model kaya mepet banar waktu jam pembelajarannya tu. Soalnya kita 

aktifnya bulan Agustus lo. Nah awal desember sudah harus ulangan”.  

(Papan tulis, spidol. Kalau LCD belum pernah. Ada rencana nanti 

cuman belum. Karena kan kemarin semester 1, semester ganjil itu 

seperti mepet sekali waktu jam pembelajarannya. Soalnnya kita kan 

aktifnya bulan Agustus. Sedangkan, awal Desember sudah harus 

ulangan) 

 

                                                             
73 Wawancara dengan Ibu Hilaliah 21 Desember 2018 Pukul 15.30 WITA 
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Berdasarkan penuturan dari satu orang subjek tersebut, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa dalam penggunaan media, salah satunya LCD. Beliau belum 

pernah menggunakan media tersebut sama sekali dalam pembelajaran al-qur’an 

hadits hanya menggunakan media papan tulis dan spidol. 

3) Mengenai model pembelajaran yang diterapkan dalam pembelajaran 

Al-Qur’an Hadits di Madrasah Aliyah Arrahmah Sungai Tabuk: 

a) Menurut penuturan dari Ibu NorHilaliyah, S.Ag., M.Pd pada 

wawancara Senin, 21 Desember 2018 mengatakan bahwa: 

“Active learning pasti pang dipakai. Soalnya mun kada menggunakan 

tu, pasti kekanakan ni kena konsentrasinya kada terlalu fokus. Jadi, 

active learning ini siswa tu pasti siap-siap mandangarakan”. 

(Active learning pasti digunakan. Soalnya kalau tidak menggunkaan 

itu, konsentrasi siswa jadi tidak terlalu fokus. Jadi, kalau active 

learning ini mereka itu pasti siap-siap mendengarkan).74 

 

Berdasarkan penuturan dari subjek ini, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa dalam penerapan model pembelajaran Al-Qur’an Hadits ini. beliau 

menerapkan model pembelajaran active learning. Yang mana menurut penuturan 

beliau model pembelajaran tersebut memudahkan siswa lebih fokus, waktu yang 

digunakan pun bisa disesuaikan dengan jadwal pelajaran. 

4) Mengenai sumber belajar pokok yang menjadi pegangan pendidik dan 

peserta didik di Madrasah Aliyah Arrahmah Sungai tabuk: 

a) Menurut penuturan Ibu Norhilaliyah, S.Ag., M.Pd pada wawancara 

Senin, 21 Desember 2018 mengatakan bahwa: 

“Amunnya untuk ibulah pakai buku paket, LKS, kitab Alqur’an. Amun 

siswa kitab, LKS sama Alquran ssaja. Karena mun gasan kelas VIII, 

IX buhannya kan selain nebus buku LKS, nebus kitab ua. Sebujurnya 

                                                             
74 Wawancara dengan ibu Hilaliah 21 Desember 2018 Pukul 15.20 WITA 
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kalo buku paket tu ibu aja yang memegang. Kecuali kena buhannya 

betakun wan biasanya jawaban di LKS gin kadeda di buku LKS. Jadi, 

ditambahkan aja gasan buhannya di papan tulis”. 

(Kalau untuk ibu menggunakan buku paket, LKS, kitab Alquran. 

Kalau untuk siswa, kitab, LKS sama Alquran. Karena untuk kelas 

VIII, IX mereka selain menebus buku LKS, mereka juga menebus 

kitab juga. Sebenarnya, kalau buku paket itu ibu saja yang memegang. 

Kecuai nanti mereka bertanya dan biasanya jawaban di LKS pun tidak 

ada di buku LKS. Jadi, ditambahkan saja untuk mereka di papan tulis) 

 

Berdasarkan penuturan dari  subjek ini, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa sumber belajar pokok yang menjadi pegangan pendidik dan peserta didik itu 

ialah LKS dan Kitab Al-Qur’an. 

5) Mengenai pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam 

pembelajaran Al-Qur’an Hadits di Madrasah Aliyah Arrahmah Sungai 

Tabuk: 

a) Menurut penuturan dari Ibu Norhilaliyah, S.Ag., M.Pd pada 

wawancara Senin, 21 Desember 2018 mengatakan bahwa: 

“Yang jelas tu, paling kada keteladanan tu contohnya. Biasanya 

buhannya tu paling takutan mun ibu ada, pas buhannya tumbur 

dikelas atau basasambat yang kada baik. Nya kan buhannya tau, mun 

ibu mandangar itu, pasti ibu sarik”. 

(Yang jelas itu, paling tidak keteladanan itu contohnya. Biasanya 

mereka itu sangat takut kalau ibu ada, ketika mereka ribut dikelas atau 

berkata-kata yang tidak baik. Karena meraka tahu, kalau ibu 

mendengar itu, pasti ibu marah).75 

 

Berdasarkan penuturan dari subjek ini, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran Al-Qur’an 

Hadits beliau lebih sering menggunakan pendekatan keteladanan. 

 

                                                             
75 Wawancara dengan ibu Hilaliah 21 Desember 2018 pukul 15.20 WITA 
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c. Evaluasi 

Data tentang evaluasi pembelajaran disini akan disajikan sebagaimana yang 

penulis teliti, observasi dan wawancara dari satu pendidik mata pelajaran alqur’an 

hadits berikut ini: 

1) Mengenai penggunaan evaluasi dalam kegiatan akhir pembelajaran 

alqur’an hadits yang disampaikan di Madrasah Aliyah Arrahmah 

Sungai Tabuk: 

a) Menurut penuturan dari Ibu Norhilaliyah, S.Ag., M.Pd pada 

wawancara Selasa, 22 Desember 2018 beliau mengatakan bahwa: 

“ia, jelas pasti tu. Nya, setelah pelajaran tu lo ada tanya jawab atau 

post tesnya. Kita tu sawat lo memberi pertanyaan. Kalo kada sawat, 

ya kita bari PR. Itu bentuk tes objektif. Kalau gasan lisan gin ada 

juwa, biasanya untuk dalil-dalil. Biaanya tu lo, dalam ulangan itu 

pasti ada keluar. Kalau buhannyan sudah hafal, buhannya kada 

ngalih lagi”. 

(Ya, jelas pasti. Kan, setelah pelajaran itu ada proses tanya jawabnya 

atau post tesnya. Nanti kita sempatkan memberi pertanyaan. Kalaunya 

tidak sempat, ya kita beri PR atau tugas rumah. Itu bentuk tes objektif. 

Kalau untuk lisan pun juga ada, biasanya untuk dalil-dalil. Biasanya 

itu kan dalam ulangan banyak keluar pada saat ulangan semester. 

Kalau mereka sudah hafal, meraka tidak susah lagi diwaktu ulangan 

nanti).76 

 

Berdasarkan penuturan dari satu orang subjek ini, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa bentuk dan penggunaan evaluasi dalam kegiatan akhir 

pembelajaran alquran hadits yang digunakan Ibu Norhilaliyah beliau selalu 

malakukan postes atau tanya jawab setelah pembelajaran. Tapi bila tidak sempat 

maka beliau memberi tugas rumah tangga secara tertulis ataupun lisan (termasuk 

tes objektif) seperti menghafal dalil-dalil ayat Alquran. 

                                                             
76 Wawancara dengan ibu Hilaliah 22 Desember 2018 Pukul 15.30 WITA 
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2) Mengenai hasil evaluasi dan prestasi belajar peserta didik di Madrasah 

Aliyah Arrahmah Sungai Tabuk: 

a) Menurut penuturan dari Ibu Norhilaliyah, S.Ag., M.Pd pada 

wawancara Selasa, 22 Desember 2018 beliau mengatakan bahwa: 

“Alhamdulillah, hasil nya sangat membantu pemahaman mereka 

mengenai pembelajaran yang telah dilaksanakan. Dari diberikan tugas 

rumah  atau PR itu akan menunjang pemahaman mereka tentang 

pelajaran yang telah saya sampaikan.”77 

 

Berdasarkan penuturan dari satu orang subjek ini, maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa hasil dari evaluasi pembelajaran sangat 

membantu pemahaman siswa dalam memahami pelajaran yang telah 

disampaikan oleh guru dengan diberikannya tugas rumah dan hafalan ayat 

al-Quran yang berkaitan dengan pembelajaran yang telah disampaikan oleh 

guru. 

 

2. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Proses Pembelajaran Al-

Qur’an Hadits 

a. Faktor Pendukung 

1) Faktor Guru 

Dalam proses pembelajaran, seorang guru dituntut memiliki 

kompetensi dan profesionalisme guru. Kompetensi merupakan sertifikat 

dan profesonalisme yang dimiliki oleh seorang guru sehingga memiliki 

kewenangan untuk menjalankan profesi keguruannya. Guru yang 

                                                             
77 Wawancara dengan ibu Hilaliah 22 Desember 2018 Pukul 15.30 WITA 
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professional adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik, serta 

memiliki pengalaman yang kaya dibidangnya.78 

Hanya dengan mengetahui berbagai metode, mampu merencanakan 

dengan baik saja, memang belum menjamin kesuksesan seorang guru atau 

suatu tim pengajar didalam menciptakan proses mengajar dan belajar atau 

proses interaksi edukatif yang baik. Salah satu faktor yang paling 

berpengaruh adalah faktor guru itu sendiri. 

Dari hasil wawancara dan dokumenter bahwa guru/pendidik berlatar 

belakang alumni dari S2 UIN Antasari Banjarmasin, hal ini merupakan 

penunjang yang sangat penting dalam mengajar yang didapatkan dari UIN 

Antasari Banjarmasin. Serta pengalaman dalam mengajar guru/pendidik 

yang sudah lama dan pelatihan-pelatihan yang beliau ikuti. Maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa pendidik tersebut sudah terampil dalam 

menyajikan pembelajaran dan sudah mahir mengelola kelas dengan baik. 

2) Faktor Peserta Didik 

Siswa atau peserta didik yang melakukan kegiatan belajar mengajar 

atau mengikuti proses pendidikan, adalah individu. Baik dalam kegiatan 

klasikal, kelompok ataupun individu, proses dan kegiatan belajarnya tidak 

dapat dilepaskan dari karakteristiknya, kemampuan dan perilaku 

individunya. Sebenarnya dalam proses pendidikan, bukan hanya siswa yang 

terikat dalam karakteristik, kemampuan dan perilaku individual tersebut, 

tetapi guru serta para petugas pendidikan lainnya. Karena peserta didik 

                                                             
78M. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: Rosdakarya, 2010), h. 15.  
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merupakan objek pendidikan, maka karakteristik, kemampuan perilaku 

peserta didiklah yang mendapat kajian dan sorotan utama.79 

Dalam pengertian umum, peserta didik adalah setiap orang yang 

menerima pengaruh dari seseorang atau kelompok orang yang menjalankan 

kegiatan pendidikan. Sedang dalam arti sempit anak didik/peserta didik 

adalah anak (pribadi yang belum dewasa) yang diserahkan kepada tanggung 

jawab pendidik. 

Dari hasil observasi dan dokumenter peneliti yang telah teliti bahwa 

peserta didik di Madrasah Aliyah Arrahmah Sungai Tabuk sebagian besar 

aktif dalam proses belajar mengajar Al-Qur’an Hadits, aktif dalam hal ini 

yaitu merespon apa yang disampaikan oleh guru, menjawab apa yang 

dipertanyakan oleh guru dan bertanya sesuatu hal yang belum mengerti 

tentang pelajaran yang telah diajarkan. 

3) Faktor Alat Pendidikan (sarana dan prasarana) 

Alat pendidikan adalah suatu situasi atau tindakan yang sengaja di 

adakan untuk tercapainya suatu tujuan pendidikan tertentu. Alat pendidikan 

merupakan faktor pendidikan yang sengaja dibuat dan digunakan demi 

pencapaian tujuan pendidikan yang di inginkan. 

Alat-alat pendidikan itu terdiri dari berbagai macam, antara lain: 

hukuman dan ganjaran, perintah dan larangan, celaan dan pujian, contoh 

serta kebiasaan, termasuk juga sebagai alat pendidikan di antaranya: 

                                                             
79 Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan, (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2009), H. 35. 
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keadaan gedung sekolah, perlengkapan sekolah, alat-alat pelajaran, dan 

fasilitas-fasilitas lainnya. 

Dari hasil observasi dan dokumenter yang peneliti telah teliti, bahwa  

guru sudah melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai alat pendidikan 

yaitu ketika peserta didik berbuat gaduh dikelas pada jam pelajaran 

berlangsung guru langsung menegurnya dan memberikannya nasihat. 

Mengenai alat pendidikan yang lain seperti gedung bangunan, ruang kelas, 

peralatan belajarnya yang menunjang proses belajar mengajar khususnya 

mata pelajaran Al-Qur’an Hadits sudah cukup memadai. Dilihat dari kondisi 

gedung sekolah nya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan serta sarana 

mengajarnya lebih menarik minat siswa untuk lebih semangat lagi belajar. 

4) Faktor Lingkungan 

Selain ketiga hal yang disebutkan peneliti diatas, faktor lingkungan 

yang baik juga sangat menunjang dalam proses belajar mengajar, baik dari 

kalangan pengajar maupun siswa. 

Dari hasil observasi, wawancara dan dokumenter, peneliti melihat 

langsung keadaan disekitar lingkungan sekolah Madrasah Aliyah Arrahmah 

tersebut, Nampak lingkungan disekitar sangat mendukung proses belajar 

mengajar yang dapat dirasakan dari segi keamanan dan kenyamanan 

keadaan disekitar sekolah. Peneliti juga melihat langsung keadaan 

lingkungan keluarga dari dua orang siswa  sebut saja nama siswa tersebut 

yaitu Muhammad Rafi’I dan Muhammad Aldi Ripani.  
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Siswa yang pertama Muhammad Rafi’I, setelah peneliti melihat 

langsung keadaan lingkungan sekitar siswa tersebut, terlihat jelas bahwa 

faktor di lingkungan keluarga sangat menunjang kesuksesan seorang siswa 

dalam pembelajaran yaitu dalam hal kelengkapan jumlah anggota keluarga. 

Dari hasil wawancara peneliti dengan siswa tersebut bahwa dia mengatakan 

kelengkapan dan keutuhan dalam anggota keluarga sangat menentukan 

semangat saya dalam belajar. Berbeda hal nya dengan siswa yang kedua 

peneliti teliti, siswa tersebut pada keadaan sekitar lingkungan keluarganya 

dapat dikatakan sudah tidak mempunyai kelengkapan dalam anggota 

keluarganya karena ayahnya sudah meninggal. Dari itu dia sudah mencari 

biaya sendiri, karena pengaruh pekerjaan tersebut dia sering terlambat 

masuk sekolah dan bahkan jarang masuk sekolah. Dari hasil wawancara 

peneliti dengan siswa tersebut dia mengatakan bahwa lingkungan keluarga 

sangat mempengaruhi keaktifan saya dalam proses pembelajaran karena 

diwaktu ayah saya masih ada, ayah saya yang memberikan ongkos jajan 

kepada saya, setelah ayah saya sudah tidak ada lagi mau tidak mau saya 

mencari uang sendiri membantu ibu saya, karena hal itu saya sering 

terlambat kesekolah dan disekolah saya sering tidak fokus karena ngantuk.80 

 

 

 

                                                             
80 Observasi dan wawancara dengan dua orang siswa Selasa 25 Desember 2018 pada 

pukul 17.15 WITA 
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b. Faktor Penghambat 

1) Faktor Guru/Pendidik 

Guru sebagai seorang pendidik, tentunya ia juga mempunyai banyak 

kekurangan. Kekurangan-kekurangan itu bisa menjadi penyebab 

terhambatnya kreatifitas pada diri guru tersebut, diantaranya seperti tipe 

kepemimpinan guru didalam kelas, gaya guru mengajar, kepribadian guru, 

pengetahuan guru, dan terbatasnya kesempatan guru untuk memahami 

tingkah laku peserta didik. 

Dari hasil observasi dan wawancara peneliti lakukan, ada seorang 

guru khususnya guru pelajaran Al-Qur’an Hadits yang sering tidak masuk 

kelas pada mata pelajaran tersebut, kenapa peneliti bisa mengatakan hal 

tersebut? Karena peniliti dalam beberapa minggu melihat langsung kegiatan 

belajar mengajar di Madrasah Aliyah Arrahmah terlebih khusus pada 

pelajaran Al-Qur’an Hadits,  dari hal tersebut peneliti dapat menarik 

kesimpulan bahwa guru tersebut memiliki kepribadian yang kurang 

profesional dalam tugasnya menjadi seorang pendidik.81 Peneliti juga 

menanyakan kepada salah seorang siswa mengenai keaktifan guru dalam 

hadir dan mengajar Al-Qur’an Hadits Tersebut. Siswa (Muhammad Rafi’i) 

tersebut mengatakan bahwa guru tersebut jarang hadir mengajar pada mata 

pelajaran Al-Qur’an Hadits dikarenakan guru tersebut mempunyai 

pekerjaan lain selain pekerjaan dia menjadi seorang pendidik.82 

                                                             
81 Observasi di MA Arrahmah Sungai Tabuk, Senin 10 Desember 2018 Pukul 14.15 

 
82 Wawancara dengan siswa di Ruang Kelas, Senin 10 Desember 2018 Pukul 15.00 
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Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor keaktifan dan 

keprosfesionalan seorang guru sangat mempengaruhi pada proses belajar 

mengajar. 

2) Faktor Siswa/Peserta Didik 

Dari hasil observasi dan wawancara diruang kelas XII waktu 

pelajaran berlangsung, peneliliti melihat langsung keadaan siswa dalam 

melaksanakan proses pembelajaran. Disana peneliti melihat ada sebagian 

siswa yang malas-malasan dalam memperhatikan ketika guru menjelaskan 

pelajaran. Ada yang ngantuk, ada yang asyik berbicara dengan teman 

disamping ada yang menggambar. Dari keadaaan tersebut sangat 

mempengaruhi teman-temannya yang meperhatikan guru dalam 

menyampaikan pelajaran, dan juga dapat mengganggu konsentrasi mereka 

yang sedang serius dalam menerima penyampaian dari guru.83  

Peneliti juga mewawancarai seorang murid yang aktif dalam proses 

mengajar, dia mengatakan bahwa pembelajaran sangat terganggu jika ada 

salah seorang temannya disamping berbicara dan bercanda ketika guru 

menyampaikan pelajaran, hilang konsentrasi saya.84 

3) Faktor Keluarga 

Dari hasil observasi diruang kelas dan wawancara pada salah 

seorang siswa dikelas, peneliti melihat ada bebarapa orang siswa yang 

peneliti lihat sangat agresif, maksud agresif disini adalah melawan jika guru 

                                                             
83 Observasi diruang kelas XII 12 Desember 2018 Pada Pukul 14.15 WITA 

 
84 Wawancara diruang kelas dengan Muhammad Rafi’I 12 Desember 2018 Pada Pukul 

15.00 
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menegurnya ketika membuat suatu kegaduhan didalam kelas. Setelah 

peneliti mengkaji lebih dalam kepada siswa tersebut, peneliti menanyakan 

langsung kepada teman akrabnya dikelas. Peneliti mewawancara salah 

seorang temannya dikelas, peneliti menanyakan mengenai keadaan siswa 

tersebut terlebih khusus dalam ruang lingkup keluarganya, “apakah teman 

kamu tersebut dilingkungan keluarganya baik-baik saja? Dia mengatakan 

bahwa pembawaan dari keluarganya membuat teman saya tersebut melawan 

bahkan suaranya lebih keras dari guru yang sedang menjelaskan didepan 

kelas. Sifat orang tuanya yang keras didalam ruang lingkup keluarga yang 

membuat dirinya berbuat yang tidak sewajarnya dengan guru dikelas.85 

4) Faktor Fasilitas  

Fasilitas yang ada diruang kelas merupakan faktor yang penting 

dalam upaya guru memaksimalkan programnya, fasilitas yang kurang 

lengkap akan menjadi kendala yang berarti bagi seoarang guru dalam 

beraktifitas di ruang kelas. 

Dari hasil observasi dan wawancara peneliti lakukan, peneliti 

melihat masih ada didalam ruangan kelas yang belum tertata dengan rapi 

seperti masih ada sisa-sisa material bangunan yang ada didalam kelas, 

dijendela kelas belum dipasang horden karena pada jam pelajaran 

berlangsung cahaya matahari sering masuk lewat jendela kelas yang dapat 

mengganggu siswa yang berada disamping jendela, ada sebagian meja dan 

                                                             
85 Wawancara dengan M. Aldi Rifani di dalam ruang kelas 12 Desember 2018 Pukul 

15.20 WITA 
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kursi siswa yang kurang layak pakai hal tersebut dapat mengganggu 

kenyamanan siswa dalam menerima pelajaran dan mempengaruhi guru 

dalam menyampaikan pelajaran, serta papan tulis yang seharusnya sudah 

diganti dengan yang baru hal itu mempengaruhi seorang guru dalam 

menuliskan suatu pembelajaran di papan tulis.86 

 

C. Analisis Data 

1. Data Tentang Pelaksanaan Pembelajaran Al-Qur’an Hadits di 

Madrasah Aliyah Arrahmah Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten 

Banjar 

Pembelajaran menurut asal katanya belajar, secara umum berarti proses 

perubahan tingkah laku pada diri individu berkat adanya interaksi antara individu 

dan individu dengan lingkungannya, baik dari aspek pengetahuannya, 

keterampilannya, maupun aspek sikap. 87 

Pembelajaran menurut KBBI mempunyai arti sebagai suatu proses atau 

cara, perbuatan yang menjadikan orang atau makhluk untuk belajar. Istilah 

pembelajaran sering disamakan dengan istilah pengajaran, padahal keduanya 

memiliki asal kata yang berbeda. Pembelajaran berasal dari kata ‘belajar’ 

sedangkan pengajaran berasal dari kata ‘mengajar’. Istilah pembelajaran lebih 

                                                             
86 Observasi di ruang kelas 17 Desember 2018 Pukul 14,15 WITA 

 
87Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru ……………, h. 34. 
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berfokus pada proses belajar yang terjadi pada diri seseorang, sedangkan istilah 

pengajaran lebih berorientasi pada proses mengajar. 88 

Menurut bahasa, kata Al-Qur’an merupakan kata benda bentukan dari kata 

kerja qara’a yang  maknanya sinonim dengan kata qira’ah yang berarti “bacaan.” 

Menurut istilah, sebagaimana dikemukakan oleh Syekh Ali Ash Shabuni, “Al-

Qur’an adalah kalam Allah yang menjadi mukjizat, diturunkan kepada Nabi dan 

Rasul terakhir dengan perantara Malaikat Jibril, tertulis dalam mushaf yang 

dinukilkan kepada kita secara mutawattir, membacanya merupakan ibadah, yang 

dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas”. 89 

Hadits menurut kalangan Muhaddissin adalah perkataan-perkataan, 

perbuatan-perbuatan, serta hal ihwal Nabi Saw. Hadits dalam rumusan Ahli Hadits 

lain adalah segala hal yang bersumber dari Nabi Muhammad Saw., berupa 

perkataan, perbuatan, taqrir, dan sifat-sifatnya. Atau sesuatu yang disandarkan 

kepada Nabi Saw., berupa perkataan, perbuatan, taqrir, maupun persifatan. 

Hadits menurut kalangan Ushul Fiqih adalah perkataan-perkataan Nabi 

Saw., perbuatan-perbuatan, serta taqrir-taqrir nabi, khususnya yang berkaitan 

dengan bidang hukum. atau perkataan-perkataan Nabi Saw., yang dapat dijadikan 

dalil untuk penetapan hukum syara’. 90 

Berdasarkan penyajian data sebelumnya diproleh hasil observasi, 

wawancara dan dokumen penyajian data sebelumnya dengan Guru Mata Pelajaran 

                                                             
88Martin Yamin, Strategi & Metode ……………., h. 17. 

 
89 Munawar Khalil, Kembali Kepada Al-Qur’an …….., h. 179. 

 
90 Chabib Thoha, dkk, Metodologi Pengajaran Agama………….., h. 23-28. 



105 

 

 
 

AL-Qur’an Hadits di Madrasah Aliyah Arrahmah Kecamatan Sungai Tabuk 

Kabupaten Banjar serta informasi tambahan dari Tata Usaha sekolah agar dapat 

diketahui bahwa Pelaksanaan Pembelajaran Al-Qur’an Hadits telah dilaksanakan 

dengan cukup baik. Untuk lebih jelasnya mengenai analisis data ini dapat dilihat 

pada uraian berikut. 

a. Perencanaan Pembelajaran 

Perencanaan disebutkan dengan istilah “planning” yaitu “persiapan 

menyusun suatu keputusan berupa langkah-langkah penyelesaian suatu 

masalah atau pelaksanaan suatu pekerjaan yang terarah pada pencapaian 

tujuan tertentu” secara sederhana ada sebagian para ahli yang mengatakan 

bahwa perencanaan adalah pemikiran sebelum pelaksanaan suatu tugas. 91 

Berdasarkan penyajian data sebelumnya mengenai perencanaan 

pembelajaran yang diterapkan di Madrasah Aliyah Arrahmah Kecamatan 

Sungai Tabuk Kabupaten Banjar bahwa guru selalu membuat rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) setelah guru tersebut diberi jadwal 

mengajar oleh Wakepsek Kurikulum yang meliputi persiapan materi 

pelajaran yang akan di ajarkan, menentukan metode, strategi, dan 

pendekatan apa yang ingin digunakan, setelah itu baru membuat RPP, 

Silabus, Promes dan Protanya di mulai dari kegiatan awal, inti dan akhir, 

serta evaluasi. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perencanaan 

pembelajaran juga dilakukan di Madrasah Aliyah Arrahmah Kecamatan 

                                                             
91A. Rohani, Abu Ahmadi, Pengelolaan Pengajaran………………….,h. 66-67. 
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Sungai Tabuk Kabupaten Banjar dengan bertujuan untuk memperlancarkan 

proses belajar mengajar serta tertata dengan rapihnya alur demi alur 

pembelajaran di Madrasah Aliyah Arrahmah tersebut. 

b. Pelaksanaan Pembelajaran 

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada dasarnya merupakan 

pelaksanaan dari perencanaan yang telah disusun sebelumnya. Didalam 

pelaksanaan itu menunjukkan penerapan langkah-langkah suatu 

pendekatan/strategi pembelajaran yang ditempuh untuk menyediakan 

pengalaman belajar. Dalam proses ini dapat dilihat pula bagaimana teknik 

pendidik dalam pembelajaran yang menuntut adanya keaktifan para peserta 

didik dengan pendekatan, strategi, metode, model pembelajaran dan media 

yang tepat dalam menyajikan materi pelajaran sehingga tujuan pelajaran 

yang diinginkan dapat tercapai. 92 

Berdasarkan penyajian data sebelumnya mengenai pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran yang ada di Madrasah Aliyah Arrahmah Kecamatan 

Sungai Tabuk Kabupaten Banjar meliputi 3 kegiatan yaitu kegiatan awal, 

kegiatan inti, dan kegiatan akhir penutup. 

1) Kegiatan awal 

Kegiatan awal pembelajaran dilaksanakan untuk menyiapkan 

mental siswa dalam memasuki kegiatan inti. Bertujuan untuk 

mengungkapkan kembali tanggapan peserta didik terhadap bahan yang 

                                                             
92Syaiful Sagala, Konsep dan Makna……………………………, h. 135. 
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diterimanya dan menumbuhkan kondisi belajar dalam hubungan dengan 

pelajaran itu. Tahapan pra intruksional dalam strategi mengajar mirip 

dengan kegiatan pemanasan dalam olahraga. Kegiatan ini akan 

mempengaruhi keberhasilan peserta didik. 93 

Kegiatan di Madrasah Aliyah Arrahmah ini dipimpin oleh seorang 

guru yang hadir langsung dalam kelas. Isi dari kegiatan awal ini adalah 

bersifat pemanasan dan pengantar kegiatan inti yang diikuti oleh para siswa. 

Dimulai dari guru mengucapkan salam, menanyakan keadaan siswa, 

melakukan pengecekan kehadiran siswa, dan mengajak siswa untuk 

membuka buku pelajaran mereka masing-masing serta menanyakan 

pelajaran yang terdahulu. Waktu yang digunakan pada kegiatan awal ini 

berkisar antara 10-15 menit. 

a) Kegiatan inti 

Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk menyampaikan 

Kompetensi Dasar untuk memberikan bahan yang telah disusun oleh Guru 

sebelumnya. Kegiatan inti dilakukan secara sistematik dan sistematis 

melalui proses Eksplorasi, Elaborasi, dan Konfirmasi.94 

Kegiatan inti di Madrasah Aliyah Arrahmah ini yaitu kegiatan 

pengamatan dan penjelasan. Alokasi waktu untuk kegiatan ini berkisar 30-

60 menit tiap kali pertemuan. Untuk kegiatan ini ditargetkan siswa 

memahami apa yang telah di amatinya dan yang dijelaskan oleh guru. Pada 

                                                             
93Ahmad Sabri, Strategi Belajar Mengajar……………………., h. 4-5 

 
94 Ibid, h. 120-121 
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kegiatan ini seorang guru menyuruh semua siswa untuk mengamati gambar 

dalam kolom mari mengamati serta menyakan kepada sebagian siswa 

maksud dari gambar tersebut. Dalam kegiatan ini ada sebagian siswa yang 

dapat memahami maksud dari gambar tesebut dan ada sebagian siswa yang 

lain salah memahami maksud dari gambar tersebut. Setelah kegiatan 

tersebut dilaksanakan maka guru langsung menguraikan dan menjelaskan 

apa maksud dari gambar tersebut kepada semua siswa agar tidak ada yang 

keliru lagi sekaligus guru menyampaikan materi pembelajaran yang 

berkaitan dengan gambar tersebut. 

Dalam proses pembelajaran ini seorang guru memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk membaca dan menterjemahkan ayat Al-

Qur’an mengenai materi yang diajarkan. Untuk memperjelas bacaan siswa 

tersebut agar tidak ada kesalahan dalam membaca ayat Al-Qur’an dan 

menjelaskan maskud dari ayat tersebut seorang guru membacakan kembali 

sambil menterjemahkan serta menjelaskan maksud dan tujuan ayat tersebut. 

Selanjutnya, guru betanya jawab tentang hal-hal yang belum 

dimengerti oleh siswa pada pelajaran yang telah disampaikan dengan tujuan 

agar siswa mengerti apa yang telah disampaikan oleh guru tersebut. 

Berdasarkan hasil observasi yang telah disajikan pada data 

sebelumnya, rata-rata siswa mengikuti kegiatan ini dengan baik serta ada 

sebagian siswa yang tidak mengikutinya dengan baik. 
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b) Kegiatan Akhir (Penutup) 

Kegiatan akhir (penutup) dalam pembelajaran tidak hanya diartikan 

sebagai kegiatan untuk menutup pembelajaran, tetapi juga sebagai kegiatan 

penilaian hasil belajar siswa dan kegiatan tindak lanjut. Kegiatan tindak 

lanjut harus ditempuh berdasarkan pada proses dan hasil belajar siswa. 

Kegiatan penutup dilaksanakan secara klasikal dan disebut sebagai 

klasikal akhir. Waktunya adalah sesudah kegiatan inti berakhir, dengan 

alokasi waktu selama 10-20 menit. Isi kegiatannya di arahkan pada upaya 

menciptakan suasana yang tenang agar membuat siswa mengerti terhadap 

pelajaran yang telah disampaikan oleh guru. 

Pada kegiatan ini seorang guru menyuruh kepada sebagian siswa 

untuk menyimpulkan materi pelajaran yang telah dipelajari dengan bantuan 

guru. Kemudian guru memberikan penegasan pada kesimpulan yang telah 

disampaikan oleh siswa tersebut secara menyeluruh agar semua siswa 

memahami apa yang telah di sampaikan oleh guru pada kegiatan inti. Guru 

memberikan motivasi dan nasihat-nasihat kehidupan kepada siswa dan 

menghimbau kepada siswa agar mengulang pelajaran tersebut dirumah 

masing-masing. 

Dari Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran yang dilaksanakan guru di 

Madrasah Aliyah Arrahmah Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar 

terdapat metode, strategi, media, model pembelajaran serta pendekatan yang 

beliau laksanakan pada pembelajaran Al-Qur’an Hadits. Berdasarkan hasil 
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observasi, wawancara dan dokumentasi yang telah di sajikan oleh peneliti 

dengan seorang guru Al-Qur’an Hadits diatas. 

1) Metode dan Strategi 

Dalam kegiatan belajar mengajar, metode menempati peranan yang 

tidak kalah pentingnya dari komponen lainnya dalam kegiatan belajar 

mengajar. Metode merupakan suatu alat untuk memotivasi dan sebagai alat 

untuk mencapai tujuan dalam pengajaran. Suprihadi Saputro dalam 

bukunya mengenai pengembangan proses belajar mengajar menjelaskan 

sebagai berikut: “Metode adalah cara, yang didalam fungsinya merupakan 

alat untuk mencapai tujuan. Metode adalah cara-cara yang dilaksanakan 

untuk mengadakan interaksi belajar mengajar dalam rangka mencapai 

tujuan pengajaran” 95 

Strategi pembelajaran adalah pola umum rencana interaksi antara 

siswa dengan guru dan sumber belajar lainnya pada suatu lingkungan 

belajar untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Strategi pembelajaran 

merupakan strategi atau teknik yang harus dimiliki oleh para pendidik 

maupun calon pendidik. Hal tersebut sangat dibutuhkan dan sangat 

menentukan kualifikasi atau layak tidaknya menjadi seorang pendidik, 

karena proses pembelajaran itu memerlukan seni, keahlian dan ilmu guna 

menyampaikan materi kepada siswa sesuai tujuan, efesien, dan efektif.96 

                                                             
95Suprihadi Saputro, Dasar-Dasar Metodologi ………………, h. 143. 

 
96 Mulyono, Strategi Pembelajaran …………………….., h. 81. 
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Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah disajikan 

diatas dapat dianalisis bahwa guru mata pelajaraan Al-Qur’an Hadits beliau 

sudah menggunakan metode dan strategi pembelajaran yang baik. Dimana 

beliau dalam menggunakan metode dan strategi ini menyesuaikan dengan 

materi pemebelajaran yang akan disampaikan, seperti yang telah dituturkan 

beliau “metode yang paling umum itu kan ceramah, tanya jawab dan 

diskusi. Metode ceramah itu biasanya untuk pelajaran Agama. Sepertinya 

metode ceramah itu tidak bisa tertinggal, itu pasti ada. Soalnnya siswa siswi 

itu entah kenapa, bukunya sudah ada mereka punya tetapi kalau tidak 

dibahas tidak akan dibacanya. Pasti harus selalu dibahas ulang, padahal 

dibuku itu sudah ada. Itu tentang ceamah. Kalau tanya jawab itu sebenarnya 

metode yang paling ampuh menurut ibu, karena untuk mengaktifkan 

siswa.”97 

2) Media Pembelajaran 

Media termasuk sarana pendidikan yang tersedia, sangat 

berpengaruh terhadap pendekatan, strategi dan metode belajar mengajar. 

Keberhasilan program pengajaran tidak tergantung dari canggihnya atau 

tidaknya media yang digunakan, tetapi dari ketepatan media yang 

digunakan. 98 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah disajikan 

diatas dapat dianalisis  bahwa guru mata pelajaran Al-Qur’an Hadits masih 

                                                             
97 Wawancara dengan Ibu Hilaliah 21 Desember 2018 Pukul 15.30 WITA 

 
98W. Gulo, Strategi Belajar…………………., h. 8. 
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menggunakan media pembelajaran yang pada kebiasaannya yaitu papan 

tulis dan spidol, karena beliau belum bisa menggunakan media yang 

menggunakan alat elektronik seperti LCD akan tetapi beliau menuturkan 

bahwa ada rencana untuk menggunakan media LCD. 

3) Model Pembelajaran 

Model pembelajaran adalah kerangka kerja yang memberikan 

gambaran sistematis untuk melaksanakan pembelajaran agar membantu 

siswa dalam tujuan tertentu yang ingin dicapai. Artinya, modal 

pembelajaran merupakan gambaran umum namun tetap mengerucut pada 

tujuan khusus.99 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah disajikan 

diatas dapat dianalisis bahwa guru mata pelajaran Al-Qur’an Hadits 

menggunakan model pembelajaran yang memfokuskan pada konsentrasi 

siswa agar mereka siap dalam mendengarkan dan menyimak pelajaran yang 

akan disampaikan oleh guru. Seperti penuturan beliau yang peniliti 

tanyakan mengenai model pembelajaran yang digunakan “Active learning” 

pasti digunakan. Soalnya kalau tidak menggunkaan itu, konsentrasi siswa 

jadi tidak terlalu fokus. Jadi, kalau active learning ini mereka itu pasti siap-

siap mendengarkan.100 

 

 

                                                             
99 Martin Yamin, Strategi & Metode ………………, h. 17 

 
100 Wawancara dengan ibu Norhilaliyah 21 Desember 2018 Pukul 15.20 WITA 
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4) Pendekatan Pembelajaran 

Pendekatan Pembelajaran adalah ide atau prinsip cara memandang 

dalam menentukan kegiatan pembelajaran. Pernyataan tersebut senada 

dengan Rusman (2018) yang berpendapat bahwa pendekatan pembelajaran 

adalah tahap pertama pembentukan suatu ide dalam memandang dan 

menentukan objek kajian. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah disajikan 

diatas dapat dianalisis bahwa guru mata pelajaran Al-Qur’an Hadits 

menggunakan pendekatan pembelajaran yang membuat siswa aktif dikelas, 

tidak ribut dan memperhatikan jika guru menjelaskan didepan kelas. Disini 

guru menggunakan pendekatan keteladan yang mana agar siswa patuh dan 

taat kepada guru, dari keteladan tersebut seorang guru menggambarkan 

perilaku beliau yang professional. Seperti penuturan beliau yang telah 

peneliti lakukan wawancara dengan beliau “Yang jelas itu, paling tidak 

keteladanan itu contohnya. Biasanya mereka itu sangat takut kalau ibu ada, 

ketika mereka ribut dikelas atau berkata-kata yang tidak baik. Karena 

meraka tahu, kalau ibu mendengar itu, pasti ibu marah.101 

c. Evaluasi Pembelajaran 

Evaluasi pembelajaran adalah suatu proses menentukan tingkat 

pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya melalui 

cara sistematis. Pengukuran dan penilaian menjadi kegiatan utama dalam 

evaluasi pembelajaran. 

                                                             
101 Wawancara dengan ibu Norhilaliyah 21 Desember 2018 pukul 15.20 WITA 
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Proses evaluasi berkaitan dengan pencapaian memperoleh 

kemampuan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, 

tugas utama dalam kegiatan ini adalah merancang instrumen yang  

mengumpulkan data tentang keberhasilan siswa mencapai tujuan 

pembelajaran. Berdasarkan data tersebut guru dapat mengembangkan dan 

memperbaiki program pembelajaran. Melalui evaluasi yang tepat, maka kita 

dapat menentukan efektivitas program dan keberasilan peserta didik dalam 

melaksanakan kegiatan pembelajaran, sehingga informasi dari kegiatan 

evaluasi seorang desainer pembelajaran dapat megambil keputusan apakah 

program pembelajaran yang dirancangnya perlu diperbaiki atau tidak, dan 

bagian mana yang dianggap memiliki kelemahan sehingga perlu diperbaiki. 

102 

Evaluasi pembelajaran untuk pelaksanaan pembelajaran Al-Qur’an 

Hadits ini dilakukan dilakukan oleh guru agar siswa semakin memahami 

apa yang telah diajarkan oleh guru.  

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peniliti lakukan dapat 

dianalisis bahwa evaluasi yang dilakukan oleh ibu hilaliah ini menggunakan 

evaluasi post tes  dan tes objektif yaitu Tanya jawab dan tugas rumah. 

Kegiatan evaluasi post tes tersebut dilakukan agar siswa merespon dan dapat 

memahami langsung pelajaran yang telah disampaikan oleh guru secara 

langsung, guru juga menanyakan mengenai dalil-dalil Al-Qur’an dan Hadits 

pada pelajaran yang telah disampaikan dengan tujuan agar siswa nantinya 

                                                             
102Fahrul Razi, Perencanaan Pembelajaran……………, h. 27. 
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ketika ulangan semester ada soal tentang dalil-dalil tidak susah 

menjawabnya dan evaluasi tes objektif dilakukan oleh guru agar siswa 

ketika sampai rumah pelajaran yang telah disampaikan oleh guru dikelas 

tadih tidak hilang begitu saja. 

 

2. Data Tentang Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Proses 

Pembelajaran Al-Qur’an Hadits 

a. Faktor Pendukung 

1) Faktor Guru 

Dalam proses pembelajaran, seorang guru dituntut memiliki 

kompetensi dan profesionalisme guru. Kompetensi merupakan sertifikat 

dan profesonalisme yang dimiliki oleh seorang guru sehingga memiliki 

kewenangan untuk menjalankan profesi keguruannya. Guru yang 

professional adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik, serta 

memiliki pengalaman yang kaya dibidangnya. 103 

Hanya dengan mengetahui berbagai metode, mampu merencanakan 

dengan baik saja, memang belum menjamin kesuksesan seorang guru atau 

suatu tim pengajar didalam menciptakan proses mengajar dan belajar atau 

proses interaksi edukatif yang baik. Salah satu faktor yang paling 

berpengaruh adalah faktor guru itu sendiri. 

                                                             
103M. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional……………………….,h. 15.  
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Faktor-faktor yang melekat pada guru yang berpengaruh itu adalah: 

104 

a) Kepribadian  

Termasuk di dalamnya tingkah laku, wibawa, karakter, dan lain-lain 

yang akan berpengaruh terhadap proses interaksi.  

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara 

kepribadian guru Al-Qur’an Hadits ini sangat disegani oleh para siswa 

dengan pembawaan beliau yang tegas. 

b) Penguasaan bahan 

Penguasaan materi atau bahan merupakan hal terpenting ketika 

mengajar, oleh karenanya seorang guru yang profesional dituntut untuk 

menguasai materi ajar yang akan disampaikan.  Sukses tidaknya proses 

interaksi dengan baik dengan anak didik akan terpengaruh juga oleh 

menguasai tidaknya seorang guru dengan bahan pelajaran yang akan 

diberikan kepada anak didik. 

Dari hasil observasi peneliti lakukan mengenai penguasaan bahan 

materi guru Al-Qur’an Hadits ini sangat mengusai bahan pelajaran yang 

beliau sampaikan dilihat dari gaya beliau berbicara yang tenang dan tertata 

dengan rapi serta tidak berbelit-belit. 

c) Penguasaan kelas 

Menguasai tidaknya suasana kelas dari seorang guru akan 

berpengaruh terhadap proses interaktif edukatif yang ada. Banyak terjadi 

                                                             
104 B. Suryosubroto, Proses Belajar Mengajar………………..., h. 153-154 
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keributan kelas, penuh ketegangan, semua itu karena guru tidak menguasai 

kelas. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan kepada guru mata 

pelajaran Al-Qur’an Hadits ini mengenai pengusaan dikelas, dilihat dari 

posisi berduduknya guru ini tidak hanya berada dikursi guru akan tetapi 

guru tersebut kadang-kadang berjalan mendekati siswa nya, berinteraksi 

sambil berbincang tentang pelajaran yang disampaikan. Hal itu dapat ditarik 

kesimpulan bahwa guru mengusai dalam mengatur keadaan di dalam kelas. 

d) Cara guru berbicara 

Cara guru berbicara atau berkomunikasi dengan murid sangat 

berpengaruh terhadap hasil belajar. Ada guru yang berbicara gugup, terlalu 

cepat, terlalu lemah, atau di ulang-ulang. Semua itu tentu akan berpengaruh 

terhadap proses interaksi. Dengan demikian di usahakan seorang guru agar 

berbicara yang mudah dan dapat dipahami oleh anak didik. 

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan Nampak jelas bahwa guru 

sangat santai membawakan pelajaran yang disampaikan, gaya bicaranya 

yang rapih dan sering berkomunikasi dengan para siswa mengenai 

pembelajaran. 

e) Cara menciptakan suasana kelas 

Suasana kelas yang baik harus diciptakan oleh guru, agar terwujud 

interaksi edukatif yang baik. Misalnya dalam hal menempatkan murid 

ditempat duduknya, mengarahkan kegiatan belajar, membantu murid, 
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menghargai sikap dan pendapat murid, semuanya itu harus disesuaikan 

dengan prinsip-prinsip individualitas. 

f) Memperlihatkan prinsip individualitas 

Hal ini harus disadari, sebab setiap murid mempunyai perbedaan 

kemampuan, karakteristik, kecakapan, dan lain-lain, meghadapi situasi 

seperti itu, maka seorang guru jangan terlalu menyamakan kemampuan 

murid tersebut. 

Dengan demikian sebagai seorang guru yang baik, haruslah bersifat 

terbuka, maupun bekerja sama, tanggap terhadap inovasi, serta mau dan 

mampu melaksanakan eksperimen-eksperimen dalam kegiatan mengajar. 

2) Faktor Siswa/Peserta Didik 

Siswa atau peserta didik yang melakukan kegiatan belajar mengajar 

atau mengikuti proses pendidikan, adalah individu. Baik dalam kegiatan 

klasikal, kelompok ataupun individu, proses dan kegiatan belajarnya tidak 

dapat dilepaskan dari karakteristiknya, kemampuan dan perilaku 

individunya. Sebenarnya dalam proses pendidikan, bukan hanya siswa yang 

terikat dalam karakteristik, kemampuan dan perilaku individual tersebut, 

tetapi guru serta para petugas pendidikan lainnya. Karena peserta didik 

merupakan objek pendidikan, maka karakteristik, kemampuan perilaku 

peserta didiklah yang mendapat kajian dan sorotan utama. 105 

Dalam pengertian umum, peserta didik adalah setiap orang yang 

menerima pengaruh dari seseorang atau kelompok orang yang menjalankan 

                                                             
105 Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi……….., H. 35. 
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kegiatan pendidikan. Sedang dalam arti sempit anak didik/peserta didik 

adalah anak (pribadi yang belum dewasa) yang diserahkan kepada tanggung 

jawab pendidik. 

Berdasarkan hasil observasi dalam pengkajian diatas, dianalisis 

bahwa siswa yang mengikuti pembelajaran Al-Qur’an Hadits sebagian 

besar sudah mengikuti pembelajaran Al-Qur’an Hadits dengan baik, 

memperhatikan guru yang sedang menjekaskan didepan kelas, bertanya 

tentang pelajaran yang belum mereka pahami. Dari factor siswa yang aktif 

mengikuti pembelajaran itulah dapat menunjang proses pembelajaran yang 

disampaikan oleh guru. 

3) Faktor Alat Pendidikan (sarana dan prasarana) 

Alat pendidikan adalah suatu situasi atau tindakan yang sengaja di 

adakan untuk tercapainya suatu tujuan pendidikan tertentu. Alat pendidikan 

merupakan faktor pendidikan yang sengaja dibuat dan digunakan demi 

pencapaian tujuan pendidikan yang di inginkan. 

Alat-alat pendidikan itu terdiri dari berbagai macam, antara lain: 

hukuman dan ganjaran, perintah dan larangan, celaan dan pujian, contoh 

serta kebiasaan, termasuk juga sebagai alat pendidikan di antaranya: 

keadaan gedung sekolah, perlengkapan sekolah, alat-alat pelajaran, dan 

fasilitas-fasilitas lainnya.106 

Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi yang peneliti lakukan, 

dianalisa bahwa ketika ada siswa yang membuat gaduh dan berbincang 

                                                             
106 Binti Maunah, Landasan Pendidikan………………………….., h. 172-173 
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dengan teman disampingnya didalam kelas guru langsung menegurnya dan 

memberinya nasihat kebaikan karena itulah suasana pembelajaran menjadi 

tenang dan kondusif. Dilihat dari keadaan gedung sekolah, ruang belajar 

yang tersedia sudah cukup memadai dilangsungkannya proses belajar 

mengajar, dengan ruangan belajar yang sudah bagus serta tidak kumuh dan 

alat perlengkapannya yang sudah cukup lengkap memungkinkan proses 

jalannya pembelajaran sangat membantu dalam mencapai kesuksesan 

seorang guru dan murid dalam melangsungkan pembelajaran. 

4) Faktor Lingkungan 

Sertain (seorang ahli psikologi Amerika) mengatakan bahwa yang 

dimaksud dengan lingkungan meliputi semua kondisi dalam dunia ini yang 

dengan cara-cara tertetu yang mempengaruhi tingkah laku kita, 

pertumbuhan, perkembangan kecuali gen-gen. Sertain membagi lingkungan 

itu menjadi tiga bagian, yaitu: lingkungan alam atau luar, lingkungan dalam 

dan lingkungan sosial. 107 

Dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang peneliti 

lakukan serta telah disajikan diatas, dapat disimpulkan dan dianalisa bahwa 

factor ketentraman dan kenyaman dilingkungan sekolah sangat 

mempengaruhi proses belajar mengajar yang dilaksanakan oleh guru. Serta 

factor dilingkungan keluarga yang damai, baik, dan nyaman juga sangat 

mempengaruhi hasil belajar siswa. 

                                                             
107 Ngalimin Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis………………….., h. 72-73 
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b. Faktor Penghambat108 

1) Faktor Guru/Pendidik 

Guru sebagai seorang pendidik, tentunya ia juga banyak memiliki 

kekurangan. Kekurangan-kekurangan itu bisa menjadi penyebab 

terbatasnya kreatifitas pada diri guru tersebut, diantaranya seperti tipe 

kepemimpinan guru didalam kelas, gaya guru mengajar, kepribadian guru, 

pengetahuan guru dan terbatasnya kesempatan guru untuk memahami 

tingkah laku peserta didik. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah peneliti 

lakukan ada satu hal yang sangat menonjol dari kekurangan guru mata 

pelajaran Al-Qur’an Hadits ini yaitu dari segi keprofesionalan dia dalam 

hadir diruang kelas. Pada dasarnya seorang guru harus aktif hadir didalam 

kelas sesuai jadwal yang sudah ditentukan, akan tetapi guru mata pelajaran 

Al-Qur’an Hadits ini sering tidak masuk kelas dikarenanakan ada suatu hal. 

Setalah peneliti teliti dengan seksama dari hasil wawancara dengan seorang 

TU sekolah bahwa guru Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadits ini sering tidak 

masuk kelas dikarenakan pekerjaan beliau diluar sekolah yaitu menjadi 

pegawai di Kantor Urusan Agama di Sungai Tabuk. Oleh karena itu, beliau 

sering tidak masuk kelas untuk menyampaikan pelajaran Al-Qur’an Hadits. 

Dapat ditarik kesimpulan kesuksesan murid dalam belajar mengajar 

                                                             
108http://piyudiai17.blogspot.com/2011/11/bab-6-faktor-pendukung-dan-penghambat.html    

(jum’at, 20 Juli 2018 pukul: 22.03) 

http://piyudiai17.blogspot.com/2011/11/bab-6-faktor-pendukung-dan-penghambat.html
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tergantung guru sering tidaknya hadir didalam kelas untuk menyampaikan 

pelajaran. 

2) Peserta Didik 

Peserta didik dalam kelas dapat dianggap sebagai seorang individu 

dalam suatu masyarakat kecil yaitu kelas dan sekolah. Mereka harus tahu 

hak-haknya sebagai bagian dari suatu kesatuan masyarakat disamping 

mereka juga harus tahu akan kewajibannya dan keharusan menghormati 

hak-hak orang lain dan teman-teman sekelasnya. Oleh karena itu, 

diperlukan kesadaran yang tinggi dari peserta didik akan hak serta 

kewajibannya dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. 

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, peneliti 

menemukan adanya peserta didik yang masih malas-malasan dalam 

memperhatikan ketika guru menjelaskan pelajaran didepan kelas dan ada 

juga peserta didik yang asik berbicara dengan teman sebangkunya 

sedangkan guru menjelaskan didepan kelas. Dari keadaaan diatas dapat 

menghambat proses pembelajaran dan dapat menggangu peserta didik yang 

lain dalam memperhatikan guru yang sedang menjelasakan pelajaran. 

3) Faktor Keluarga 

Tingkah laku peserta didik di dalam kelas merupakan pencerminan 

keadaan keluarganya. Sikap otoriter dari orang tua akan tercermin dari 

tingkah laku peserta didik yang agresif dan apatis. Problem klasik yang 

dihadapi guru memang banyak yang berasal dari lingkungan keluarga. 

Kebiasaan yang kurang baik dari lingkungan keluarga seperti tidak tertib, 
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tidak patuh pada disiplin, kebebasan yang berlebihan atau terlampau 

terkekang merupakan latar belakang yang menyebabkan peserta didik 

melanggar di kelas. 

Berdasarkan hasil observasi dikelas dan wawancara dengan siswa, 

ada seorang murid yang sangat agresif dalam hal berbicara diluar pelajaran 

yang disampaikan guru, di karenakan dilingkungan keluarganya yang 

kurang baik, dari hal tersebut seorang siswa itu terbawa dalam 

melaksanakan proses pembelajaran didalam kelas. 

4) Faktor Fasilitas 

Fasilitas yang ada merupakan faktor penting upaya guru 

memaksimalkan programnya, fasilitas yang kurang lengkap akan menjadi 

kendala yang berarti bagi seorang guru dalam beraktifitas. 

Berdasarkan hasil observasi yang telah penulis lakukan ada 

beberapa hal yang menyangkut fasitlitas sekolah yang dapat menghambat 

proses pembelajaran. 

a) Keadaan bangku yang kurang baik, 

b) Keadaan meja yang sudah kurang layak pakai, 

c) Keadaan papan tulis yang sudah tidak jelas lagi jika ditulisi, 

d) Papan dan balokan yang tidak terpakai masih ada di dalam kelas. 

Dapat ditarik kesimpulan faktor fasilitas yang ada diruang kelas 

yang kurang memadai dapat menimbulkan terhambatnya kenyamanan 

dalam proses pembelajaran. 
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