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MOTTO 

 

 واجب فرض معرفتها و الدین من العربية اللغة اّن

 العربية اللغة بفهم إال یفهمان وال فرض السنة و الكتاب فهم فإن 

 )تمية ابن(واجب فهو به إال الوجب یتم ال وما 

 
“Sesungguhnya Bahasa Arab adalah sebagian dari agama, 

 maka mengetahuinya adalah wajib, sesungguhnya Al-kitab (Al-Qur’an) 

 dan As sunah (Al-hadis) adalah suatu kewajiban, dan tidaklah dapat memahami 

keduanya kecuali Bahasa Arab dan sesuatu yang menyebabkan tidak 

 sempurnanya sesuatu kewajiban kecuali dengannya,  

maka itu adalah wajib. (Ibnu Taimiyah)1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

1 Ibnu taimiyah dalam Syamsudin Asrofi, Metodologi Pengajaran Bahasa (Analisis teks 
book Bahasa Arab)Yogyakarta: F Ty UIN Sunan Kalijaga 1988,  hal.  42. 
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ABSTRAK 
 

 
Ragil Agustin. Problematika Implementasi Program Baca Tulis Al-Qur’an 

di MTs N Karangmojo Yogyakarta, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas tarbiyah UIN 

Sunan Kalijaga 2009 

Penelitian ini berujuan untuk mendiskripsikan adanya problematika 

pengajaran Baca Tulis Al-Qur’an di MTs N Karangmojo dan upaya yang akan 

ditempuh dalam mengatasi masalahnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

dipergunakan untuk membantu mengatasi problem pengajaran Baca Tulis Al-

Qur’an di sekolah tersebut. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mengambil lokasi di MTs N 

Karangmojo. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode 

observasi, wawancara, dokumentasi dan angket. Pengambilan sample dilakukan 

secara acak kepada 35 siswa. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) tujuan diadakan Baca Tulis Al-

Qur’an adalah untuk membantu siswa yang kurang mampu dalam membaca dan 

menulis bahasa arab dan memudahkan siswa dalam materi palajaran agama yang 

lain. (2) pelaksanaan pengajaran Baca Tulis Al-Qur’an dilakukan dengan 

menggunakan metode sorogan yaitu siswa membaca didepan guru, sedangkan 

guru menyimaknya. 

 Adapun yang menjadi problem dalam pengajaran Baca Tulis Al-Qur’an 

adalah semua komponen pengajaran itu sendiri yang meliputi : tujuan pengajaran, 

materi yang kurang lengkap, metode yang kurang sesuai, kompetensi guru kurang, 

perbedaan kecerdasan siswa, tidak adanya evaluasi hasil belajar, tidak adanya 

media pengajaran. Adapun upaya yang ditempuh oleh guru dan pihak sekolah 

meliputi: berusaha melengkapi sarana prasarana, menggunakan metode yang 

bervariasi. 
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 جتريد

 املدرسة يف الذي وكتابته القرآن قرائة تدريس يف العملية املشكالت . كوستنيٲ ركيل

 ميةاإلسـال  جامعة التربية كلية . البحث . جوكجاكرتا كارامنجا احلكومية الثانوية

 .٢٠٠٩ جوكجاكرتا كاليجاكا سونان

 يف الذي وكتابته القرآن قرائة تدريس يف العملية املشكالت تبيني البحث من والغرض

 منفعة ويكون . حتملها على  والسعي جوكجاكرتا كارامنجا احلكومية الثانوية املدرسة

 الذي بتهوكتا القرآن قرائة تدريس يف العملية املشكالت حتمل على مساعدة البحث

 بطريـق  البيانـات  واستجمع . كارامنجا جوكجاكرتا احلكومية الثانوية املدرسة يف

 وثالثني  مخسة من األمثال بأحد البحث وقام . والتوثيق واإلستفتاء  واملقابلة املالحظة

 .ترتيب بدون الذي طالبا

 عدليـس  وكتابته القرآن قرائة من تدريس الغرض كان)  ١ (هي البحث هذا ونتيجة

 العرابيـة  اللغـة  والقرائـة  اهلجائية احلروف الكتابة على يستطيعوا مل الذين الطالب

 القرائة دفع بطريق التعليم كيفية وكان)  ٢ (الغري الدروس مادة فهم على  وليسهلهم

 .اخلطائات توجد بينما مباشرة املدرس وأصلح املدرس أمام املادة الطالب يقرأ بأن أي

 منـه  حنوالغرض بالتدريس يتعلق ما هوكل املادة هذه مسألة يف استشكل وأماالذي 

 النهائي اإلمتحان وعدم العقلية الطالب وفرقية واملعلومات واألداوات والطريقة واملادة

 الطروق استعمال مع املادة أداوات تكميل على اإلدارية واألعضاء املدرس سعى وقد .

 .املشكالت هذه  إلمتام التعليم يف املتنوعية
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

  Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran, agar siswa secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan oleh 

dirinya dan masyarakat. Pendidikan meliputi pengajaran keahlian khusus dan juga 

sesuatu yang tidak dapat dilihat tetapi lebih mendalam, yaitu pemberian 

pengetahuan, pertimbangan dan kebijaksanaan.1 

  Sekolah sebagai salah satu jalur pendidikan yang berjenjang dan 

berkesinambungan yang menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar 

mempunyai peran yang sangat penting dalam mendewasakan anak agar menjadi 

manusia yang berguna. Proses belajar mengajar merupakan kegiatan inti dalam 

proses pendidikan. Karena melalui pendidikan, diharapkan dapat tercapai tujuan 

pendididkan dalam bentuk terjadinya perubahan tingkah laku dalam diri siswa 

juga menjadi harapan semua pihak agar setiap siswa dapat mencapai hasil belajar 

yang maksimal sesuai dengan kemampuan masing-masing. 

  Bahasa Arab tidak jauh berbeda dengan bahasa asing lainnya yang tumbuh 

dan berkembang sesuai kepentingan orang-orang yang menggunakannya. Bahasa 
                                                 

1 http: //id.wikipedia.org/wiki/pendidikan 
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Arab merupakan mata pelajaran pokok yang diberikan pada sekolah-sekolah yang 

bercirikan Islam. Peranan bahasa Arab bagi umat Islam sangat penting. Tidak 

hanya terletak pada penggunaan bahasa Arab dalam beberapa amal ibadah tetapi 

juga merupakan kunci pembuka bagi pemahaman studi Islam dari sumber aslinya 

yaitu  Al-Qur’an dan Hadits. Pelajaran bahasa Arab menjadi prioritas utama yang 

berasal dari kurikulum yang dikeluarkan oleh Departemen Agama. 

  Al-Qur’an dan bahasa Arab bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat 

dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Mempelajari bahasa Arab adalah 

syarat wajib untuk menguasai isi kandungan Al-Qur’an. Mempelajari Al-Qur’an 

berarti mempelajari bahasa Arab. Dengan demikian, peranan bahasa Arab 

disamping sebagai alat komunikasi antar sesama manusia juga sebagai media 

komunikasi antara manusia beriman dengan Allah swt, yang terwujud dalam 

bentuk sholat dan doa-doa yang berupa bahasa Arab. 

  Tidak ada yang mengingkari bahwa setiap muslim ingin mengetahui dan 

mendalami ajaran-ajaran agamanya yang begitu luas. Untuk mengetahui dan 

mendalami ajaran agama islam itu kita harus mempelajarinya dari sumber asli, 

yaitu Al-Qur’an dan hadis dan kitab-kitab agama yang menjelaskan kedua sumber 

tersebut. Namun semua itu menggunakan bahasa Arab, oleh karean itu orang yang 

akan mempelajari sumber-sumber agama islam harus memahami bahasa Arab 

yang meliputi beberapa aspek. Diantaranya adalah mampu membaca dan 

memahami bahasa Arab. 
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  Agar siswa dapat menguasai empat kemahiran bahasa Arab dengan baik 

(membaca, menulis, bericara, dan mendengar), maka pelajaran bahasa Arab harus 

disuguhkan dengan sebaik mungkin agar dapat dikuasai oleh siwa dengan lebih 

cepat. Peran guru sudah barang tentu sangat dominan. Di samping itu, guru harus 

memiliki kompetensi dalam menerapkan metode, memilih materi, dan sumber 

belajar yang tepat guna memberikan evaluasi. 

  Selain itu, untuk mempelajari bahasa Arab diperlukan kepandaian khusus. 

Karena dalam mempelajari bahasa Arab, guru akan mengalami berbagai macam 

problematika yang harus dihadapi, baik dari segi linguistik (tata bunyi, kosa kata, 

tata kalimat, dan tulisan), maupun non-linguistik (sosiokultural/ budaya).2 

  Problem yang dihadapi siswa dalam pelajaran bahasa Arab salah satunya 

adalah kesulitan membaca teks bahasa Arab. Hal ini karena latar belakang 

pendidikan siswa yang berbeda, yaitu berasal dari Sekolah Dasar atau Madrasah 

Ibtidaiyah. Di samping itu, pengetahuan dan pengenalan siswa terhadap bahasa 

lain (selain Arab), terutama bahasa ibu, akan mempengaruhi dalam mempelajari 

bahasa Arab. Faktor keluarga, lingkungan tempat siswa belajar, guru, dan 

masyarakat juga akan menjadi problem tersendiri. 

  Madrasah Tsanawiyah Negeri Karangmojo merupakan salah satu lembaga 

pendidikan formal yang bercirikan agama Islam. Oleh karena itu, di dalamnya 

diajarkan bahasa Arab sebagai bahasa dari sumber agama Islam. Namun 

                                                 
2 A. Akrom Malibari dkk., Pedoman Pengajaran Bahasa Arab, (Jakarta: DEPAG RI, 1991), 

hal. 79 
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berdasarkan observasi awal penulis di madrasah tersebut, bahasa Arab merupakan 

bahasa asing yang dirasa sangat sulit dan mayoritas siswa belum mampu 

membaca teks yang berbahasa Arab, terlebih lagi Al-Qur’an. Hal itu disebabkan 

oleh faktor gramatikal yang dimiliki oleh bahasa Arab yang sudah matang, cukup 

komplit, sekaligus komplek dan masih banyak lagi kelebihan bahasa Arab apabila 

dibandingkan dengan bahasa asing lainnya yang menyebabkan lebih sulit 

dikuasai. Maka dari itu upaya pengadaan program Baca Tulis Al-Qur’an (BTQ) 

sebagai ekstra kulikuler sebagai salah satu alternatif bagi guru untuk menunjang 

siswa dalam menguasai bahasa Arab dan mata pelajaran agama yang lain 

terutama dalam meningkatkan kemampuan membaca siswa. 

  Program pengajaran Baca Tulis Al-Qur’an sama dengan pengajaran 

lainnya, yaitu diadakan di dalam kelas dan diampu oleh guru yang terkait dengan 

bidang tersebut. Dalam kenyataannya, pengajaran Baca Tulis Al-Qur’an yang 

sudah berjalan cukup lama yang seyogyanya membantu siswa dalam 

meningkatkan kemampuan membaca dan menulis bahasa Arab, dalam 

pelaksanaanya hanya diajarkan membaca saja. Maka penulis membatasi 

permasalahan yang diteliti yaitu mengenai pengajaran membaca Al-Qur’an. 

  Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diketahui bahwa muncul suatu 

permasalahan siswa kurang mampu dalam membaca teks berbahasa Arab. Karena 

hal ini cukup berpengaruh dalam keberhasilan proses belajar mengajar Bahasa 

Arab, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap implementasi 



 5

program  Baca Tulis Al-Qur’an yang ada di MTs N Karangmojo Gunung Kidul 

Yogyakarta. 

 

B. Rumusan Masalah 

  Dari uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan program pengajaran  Baca Tulis Al-Qur’an di MTs N 

Karangmojo? 

2. Problem apa saja yang dihadapi oleh guru dan siswa dalam program 

pengajaran  Baca Tulis Al-Qur’an? 

3. Usaha apa yang dilakukan guru untuk mengatasi masalah dalam pengajaran 

Baca Tulis Al-Qur’an? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan: 

1. Untuk mengetahui pelaksaaan pengajaran bahasa Arab melalui program  Baca 

Tulis Al-Qur’an di MTs N Karangmojo. 

2. Untuk mengetahui problem yang dihadapi oleh guru dan siswa dalam program 

pengajaran Baca Tulis Al-Qur’an. 

3. Untuk mengetahui usaha yang ditempuh oleh guru dalam mengatasi masalah 

Baca Tulis Al-Qur’an 
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Kegunaan: 

1. Menambah khazanah referensi bagi guru bahasa Arab. 

2. Dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi guru bahasa Arab untuk 

meningkatkan mutu pendidikan bahasa Arab. 

3. Sebagai pengetahuan dan menambah pengalaman bagi penulis sebelum terjun 

langsung sebagai guru bahasa Arab. 

 

D. Telaah Pustaka 

  Ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan problematika pengajaran 

Bahasa Arab, di antaranya: skripsi yang berjudul “Problematika Pengajaran Baca 

Tulis  Al-Qur’an Siswa Kelas 1 di SLTP N I Bulakamba Brebes” yang ditulis 

oleh Ieismiatin. Skripsi ini membahas tentang permasalahan baca tulis  Al-

Qur’an dan upaya yang ditempuh dalam mengatasinya, dengan menggunakan 

metode pengumpulan data: observasi, wawancara, dokumentasi. 

  Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa problem dalam pengajaran baca 

tulis  Al-Qur’an di SLTP N I Bulakamba Brebes adalah terdapat pada semua 

komponen pengajaran itu sendiri yang meliputi tujuan pengajaran, materi, siswa, 

guru, metode, alat/ media, dan penilaian/ evaluasi. Adapun solusi yang diambil 

oleh pihak sekolah adalah berusaha untuk melengkapi sarana dan prasarana yang 

mendukung untuk kegiatan pengajaran baca tulis  Al-Qur’an dan merencanakan 

rapat internal sekolah yang membahas problem dalam kegiatan pengajaran dan 

upaya pemecahannya. 
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  Skripsi yang ditulis oleh Umi Salamah yang berjudul “Problematika 

Pengajaran Qira’ah di MTs N Godean Sleman.” Skripsi ini membahas tentang 

problematika yang dihadapi oleh guru bahasa Arab dan siswa kelas II dalam 

pengajaran Qira’ah serta solusi yang digunakan untuk mengatasinya. Penelitian 

ini meggunakan metode pengumpulan data: observasi partisipan, wawancara 

bebas terpimpin, test, angket, dan dokumentasi. 

  Hasil penelitiannya adalah dilaksanakannya pengajaran Qira’ah yaitu 

dengan membacakan bacaan yang terdapat di dalam buku pelajaran bahasa Arab 

kemudian menjelaskannya, lalu siswa disuruh untuk membaca secara bergiliran. 

Problem yang dihadapi di antaranya adalah guru kurang mampu dalam 

mengkoordinasikan kelas, kurang adanya interaksi dengan siswa, dan kurang 

adanya motivasi dari guru ke siswa. Sedangkan faktor yang dihadapi oleh siswa 

adalah kurang pahamnya siswa terhadap pelajaran, kurang adanya minat siswa, 

dan kurang mendukungnya lingkungan tempat tinggal siswa. 

  Solusi yang diambil untuk mengatasi masalah tersebut antara lain 

menyususn perencanaan yang matang, memberikan latihan-latihan kepada siswa, 

memberikan jam tambahan untuk matapelajaran bahasa Arab, serta siswa 

diikutkan dalam lomba pidato berbahasa Arab. 

  Dalam penelitian yang penulis lakukan, ada beberapa perbedaan yang 

tampak dengan penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. 

Penelitian terdahulu mengkaji tentang problematika pengajaran bahasa Arab 

antara lain problem kemampuan membaca (qira’ah), menulis (kitabah), 
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menyimak (istima’), berbicara (kalam) dan usaha untuk mengatasinya. Penelitian 

ini penulis arahkan pada problem-problem non linguistik yang dihadapi dalam 

program baca tulis  Al-Qur’an yang diadakan guru sebagai penunjang siswa 

dalam meningkatkan kemampuan membacanya. 

E. Landasan Teori 

1. Pengajaran Qira’ah (Membaca) 

Pengajaran adalah satu usaha yang bersifat sadar tujuan, dengan sistematis 

terarah pada perubahan tingkah laku, menuju kedewasaan anak didik. Perubahan 

yang dimaksud menunjuk pada suatu proses yang harus dilalui. Proses yang 

dimaksud di sini adalah proses pendidikan.3 Jadi pengajaran adalah hubungan 

timbal balik antara guru dan siswa secara sengaja untuk mencapai tujuan yang 

telah ditentukan secara sistematis dan terarah. 

Sedangkan membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta 

dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan 

oleh penulis melalui media kata-kata/ bahasa tulis.4 Membaca bisa juga diartikan 

sebagai menangkap pikiran dan perasaan orang lain dengan perantara tulisan 

(gambar dari bahasa yang dilisankan).5 

                                                 
3 Winarno Surahmad, Metodologi Pengajaran Nasional, (Bandung: Jemmars, 1976), hal. 13 
4 Henry Guntur Tarigan, Membaca Sebagai Suatu Ketrampilan Berbahasa, (Bandung: 

Angkasa, 1985), hal. 7 
5 Ngalim Purwanto, Ojeniah Alim, Metodologi Pengajaran Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Rosda Karya, 1997), hal. 27 
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Jika ditinjau dari pelajarannya, membaca dapat dibedakan menjadi dua 

macam yaitu: 

a. Membaca permulaan, yaitu pengajaran membaca yang mengutamakan 

pemberian kecakapan kepada para siswa untuk mengubah rangkaian huruf 

menjadi rangkaian bunyi yang bermakna, serta melancarkan teknik membaca 

pada anak-anak. 

b. Membaca lanjut, yaitu pengajaran membaca dengan tujuan melatih anak 

menangkap pikiran dan perasaan orang lain yang dilahirkan dengan bahasa 

tulisan, dengan tepat dan teratur.6 

Tujuan dari pelajaran membaca permulaan adalah memperoleh teknik 

membaca yang benar, yaitu menyuarakan bahasa tertulis dengan cepat, tepat, dan 

cermat sesuai yang dimaksud oleh penulisnya. Dalam hal ini yang harus 

dipelajari murid adalah: 

a. Huruf, yang melambangkan bunyi bahasa yang paling kecil. 

b. Menggabungkan huruf menjadi kata. 

c. Menggabungkan kata menjadi kalimat. 

d. Menggabungkan kalimat-kalimat menjadi sebuah cerita. 

e. Mengenal tanda-tanda baca.7 

Jadi, pelajaran membaca permulaan ini menuntut siswa untuk harus 

banyak berlatih dengan teratur dan seksama. 

                                                 
6 Noor Bari, Metodologi Pengajaran Bahasa, (Yogyakarta: Bagian Penerbit IAIN), hal. 33 
7 ibid. hal. 33 
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Sedangkan untuk pelajaran membaca lanjut, tujuannya adalah menangkap 

bahasa yang tertulis dengan menggunakan akal pikiran. Oleh karena itu, dalam 

pelajaran membaca lanjut diperlukan pengamatan, pemahaman, dan pemikiran 

dari si pembaca. Untuk itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam 

membaca lanjut, yaitu: 

a. Teknik membaca, misalnya intonasi, pemisahan kelompok kata dan tanda-

tanda baca lainnya. 

b. Mengerti akan maksud kata, ungkapan, kata majemuk, peribahasa, dan lain-

lain.  

c. Mengerti akan struktur kalimat dan kelompok kata.8 

  Dalam pengajaran qira’ah (membaca), ada beberapa faktor yang harus 

saling mendukung antara satu dengan yang lainnya agar keberhasilan yang 

diharapkan dapat dicapai, di antaranya: 

a. Tujuan 

b. Anak didik 

c. Guru 

d. Metode 

e. Materi 

f. Situasi di mana proses itu berlangsung 9 

 Adapun karakteristik bacaan yang baik adalah: 

                                                 
8 Mahmud Yunus, Metodik Khusus Bahasa Arab, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1983), hal. 45 
9 Winarno Surahmad, Metodologi Pengajaran Nasional, (Bandung: Jemmars, 1976), hal. 34 
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1. Fasih pengucapannya dengan menyembunyikan huruf menurut 

makhrojnya 

2. Alunan suara yang bermacam-macam sesuai dengan huruf dan kata 

serta kalimatnya 

3. Tengah-tengah, antara cepat dan lambat dan antara suara tinggi dan 

suara rendah 

4. Lancar bacaannya, tidak terulang-ulang menyebutkan kata dan tidak 

memotong kata-kata yang dapat merusak arti 

5. Memperhatikan panjang pendeknya, idghom, waqof, iqlab dan 

sebagainya.10 

 Selain faktor tujuan pengajaran, pendidik atau guru juga memegang 

peranan penting. Guru adalah orang yang mampu mengorganisasikan kegiatan 

belajar siswa, agar diperoleh hasil belajar yang mantap dan dapat digunakan oleh 

mereka (siswa) dalam hidupnya. Guru dituntut untuk mampu menciptakan situasi 

yang mendukung dan efektif untuk belajar. Tuntutan tersebut tidak lain untuk 

menunjang mewujudkan tujuan pendidikan dan mengurangi citra guru yang 

dalam mengajar hanya menitikberatkan pada pelaksanaan tugas saja. Untuk 

mewujudkan hal tersebut, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang 

guru yaitu: 

a. Mengetahui dasar pengetahuan pendidikan dan ilmu jiwa, di samping 

pengalaman mengajar. 
                                                 

10 Abubakar Muhammad, Pengajaran Bahasa Arab hal 39 
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b. Mengetahui bahasa Arab dengan baik serta metode pengajarannya. 

c. Mencintai profesinya sebagai pengajar, mencintai bahasa Arab, serta 

menanamkan pada murid rasa cinta terhadap bahasa Arab. 

d. Penuh vitalitas dan terbuka dalam menghadapi siswa sehingga tidak kaku dan 

menjemukan, di samping ia dapat memikat untuk diperhatikan dan dicintai 

siswa. 

e. Dapat mengemukakan ciri-ciri khas bahasa perantara (bahasa siswa) dan 

persamaan-persamaannya dengan bahasa asing, dan dapat mengetahui 

kesulitan-kesulitan pengucapan pada setiap bahasa karena mengetahui dasar-

dasar ilmu fonetik empiris. 

f. Mengenal negeri-negeri Arab dari segi kebudayaan, sosial, dan politik serta 

ekonominya.11 

 Faktor lain yang harus diperhatikan adalah materi pelajaran. Materi 

pelajaran adalah isi pelajaran yang diberikan kepada siswa pada saat 

berlangsungnya kegiatan belajar mengajar dan mengantarkanya ke arah tujuan 

sesuai dengan kurikulum yang dipergunakan. 

 Nana Sudjana menetapkan beberapa materi pelajaran yaitu: 

a. Bahan (materi) harus sesuai dan menunjang tercapainya tujuan. 

b. Bahan yang ditulis dalam persiapan mengajar terbatas pada garis besarnya 

saja. 

                                                 
11 Umar Asasudin Sokah, Problematika Pengajaran Bahasa Arab dan Inggris, (Yogyakarta: 

Nur Cahaya, 1982), hal. 
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c. Penetapan bahan harus sesuai dengan urutan tujuan. 

d. Urutan hendaknya memperhatikan keseimbangan. 

e. Bahan disusun dari yang sederhana menuju yang kompleks. 

f. Sifat bahan ada yang faktual dan ada yang konseptual. Faktual artinya 

mempunyai sifat yang kongkrit dan mudah diingat. Sedangkan konseptual 

berisikan konsep-konsep abstrak dan memerlukan pemahaman.12 

Metode merupakan faktor lain yang harus ada dalam pengajaran Bahasa 

Arab. Metode adalah cara yang digunakan guru dalam menyampaikan materi 

pelajaran kepada siswa.  

Faktor selanjutnya yaitu situasi. Dibutuhkan suatu lingkungan bahasa 

Arab (bi’ah lughawiyah) dalam pengajaran Bahasa Arab. Sehingga siswa akan 

terkondisikan untuk selalu berbahasa Arab untuk mempercepat kemahiran 

berbahasa itu. Lingkungan bahasa sangat diperlukan di luar proses pengajaran, 

yaitu tempat di mana siswa tinggal, situasi dan kondisi yang mendukung dengan 

membiasakan anak mendengar dan mengucapkan bahasa Arab secara langsung. 

2. Problematika Program Baca Tulis Al-Qur’an (BTQ) 

 Problematika sering diartikan dengan permasalahan. Pada hakikatnya 

masalah adalah apabila ada kesenjangan (kekurangan sesuatu) antara yang 

diharapkan dengan kenyataan, atau ungkapan antara teori dan praktek tidak 

cocok, apabila dibiarkan akan menjadi suatu kerugian, menuntut berbagai 

                                                 
12 Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Biru, 1989), hal. 

69 
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kemunginan jawaban untuk memecahkannya/ memerlukan penelitian.13 Dengan 

demikian, masalah yang terjadi dalam program Baca Tulis Al-Qur’an di MTs N 

Karangmojo adalah terjadinya kekurangan sesuatu yang diharapkan dengan 

kenyataan, yaitu menyangkut komponen-komponen dalam program Baca Tulis 

Al-Qur’an. 

 Sedangkan yang dimaksud program adalah kegiatan yang direncanakan 

dengan sesama. Program Baca Tulis Al-Qu’an adalah salah satu kurikulum 

Madrasah yang dinamakan pengembangan diri, dan MTs N Karangmojo mengisi 

pengembangan diri tersebut dengan kegitan pengajaran Baca Tulis Al-Qur’an 

yang bersifat menunjang pengajaran Bahasa Arab dan pelajaran agama yang lain. 

Walaupun program pengajaran ini hanya bersifat membantu siswa dalam 

pengajaran Bahasa Arab, khususnya dalam meningkatkan kemampuan membaca, 

akan tetapi program Baca Tulis Al-Qur’an ini sudah dimasukkan dalam jam 

pelajran seperti pelajan-pelajaran yang lainnya. Baca Tulis Al-Qur’an ini 

diadakan di dalam kelas dan diampu oleh guru yang terkait yaitu guru Bahasa 

Arab. 

 Komponen-komponen yang terdapat dalam pengajaran Baca Tulis Al-

Qur’an di antaranya: 

a. Tujuan pengajaran Baca Tulis Al-Qur’an 

                                                 
13 Kun Hanifah, “Pengajaran Bahasa Inggris di MAN I Yogyakarta,” (Sripsi Fakultas 

Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga, 1995), hal. 13 
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  Tujuan pengajaran Baca Tulis Al-Qur’an tidak jauh berbeda dengan tujuan 

pendidikan Al-Qur’an. Tujuan dalam pendidikan Al-Qur’an itu sendiri di 

antaranya: 

1) Mengkaji dan membaca Al-Qur’an dengan bacaan yang benar, 

sekaligus memahami kata-kata dan kandungan makna-maknanya, serta 

menyempurnakan cara membaca  Al-Qur’an yang benar. 

2) Memberikan pemahaman kepada anak tentang makna ayat-ayat  Al-

Qur’an dan bagaimana cara merenungkanya dengan baik. 

3) Menjelaskan kepada anak tentang berbagai hal yang terkandung di 

dalam  Al-Qur’an, seperti petunjuk-petunjuk dan pengarahan –

pengarahan yang mengarah pada kemaslahatan seorang muslim. 

4) Menjelaskan kepada anak tentang hukum-hukum yang ada di dalam  

Al-Qur’an dan memberi kesempatan kepada mereka untuk 

menyimpulkan suatu hukum dan kandungan ayat-ayat  Al-Qur’an 

dengan caranya sendiri. 

5) Agar seorang anak berperilaku dengan mengedepankan etika-etika  Al-

Qur’an dan menjadikannya sebagai pijakan dalam bertatakrama dalam 

kehidupan sehari-hari. 

6) Memantapkan akidah Islam di dalam hati anak, sehingga ia selalu 

mensucikan dirinya dan mengikuti perintah-perintah Allah swt. 

7) Agar seorang anak beriman dan penuh keteguhan terhadap segala hal 

yang ada di dalam  Al-Qur’an. Di samping dari segi nalar, ia juga akan 
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merasa puas terhadap kandungan makna-maknanya, setelah 

mengetahui kebenaran bukti-bukti yang dibawanya. 

8) Menjadikan anak senang membaca Al-Qur’an dan memahami nilai-

nilai keagamaan yang dikandungnya. 

9) Mengkaitkan hukum-hukum dan petunjuk-petunjuk Al-Qur’an dengan 

realitas kehidupan seorang muslim, sehingga seorang anak mampu 

mencari jalan keluar dari segala persoalan yang dihadapinya.14 

Adapun tujuan mengajar harus memiliki kriteria sebagai berikut: 

1) Tujuan itu bertitik tolak dari perubahan tingkah laku siswa, artinya 

bahwa dalam tujuan itu hendaknya terkandung dengan jelas tingkah 

laku apa atau aspek kelakuan apa yang diharapkan berubah setelah 

pengajaran berlangsung. 

2) Tujuan harus dirumuskan sekhusus mungkin. Artimya tujuan itu harus 

dicapai sedemikian rupa agar lebih jelas apa yang hendak dicapai dan 

lebih mudah untuk mencapainya. 

3) Tujuan dirumuskan secara sederhana, singkat tapi jelas. Maksutnya 

agar mudah dipahami dan tidak bercabang yang bisa mengakibatkan 

kebingungan. 

                                                 
14 Asy-Syikh Fuhaim Mustafa, Manhaj Pendidikan Anak Muslim, (Jakarta: Mustaqim), hal. 

138 
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4) Tujuan dapat dicapai dalam waktu yang singkat, yakni sehabis 

pelajaran tertentu. Setelah jam pelajaran itu guru telah dapat 

mengontrol sejauh mana tujuan yang telah tercapai. 

5) Perumusan tujuan jangan disatukan dengan kegiatan mencapai 

tujuan.15 

b. Materi Baca Tulis Al-Qur’an 

Materi pelajaran berada di dalam ruang lingkup isi kurikulum. Karena itu, 

pemilihan materi pelajaran tentu saja harus sejalan dengan ukuran-ukuran 

(kriteria) yang digunakan untuk memilih isi kurikulum bidang studi yang 

bersangkutan. 

Kriteria pemilihan materi pelajaran yang akan dikembangkan diantaranya: 

1) Kriteria tujuan instruksional 

Suatu matapelajaran yang terpilih dimaksudkan untuk mencapai tujuan 

intruksional khusus atau tujuan-tujuan tingkah laku. Karena itu, materi 

tersebut harus sejalan dengan tujuan-tujuan materi yang telah 

dirumuskan. 

2) Materi pelajaran supaya terjabar 

Perincian materi pelajaran berdasarkan pada tuntutan di mana setiap 

TIK (Tujuan Instruksional Khusus) telah dirumuskan secara spesifik, 

dapat diamati dan dapat diukur. Ini berarti ada ketertikatan yang erat 

antara spesifikasi tujuan dan spesifikasi materi pelajaran. 
                                                 

15 Oemar Hamalik, Proses Belajar, hal 90-91 
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3) Relevan dengan kebutuhan siswa 

Kebutuhan siswa yang pokok adalah bahwa mereka ingin berkembang 

berdasarkan potensi yang dimilikinya. Karena untuk setiap materi 

pelajaran yang akan disajikan hendaknya sesuai dengan usaha untuk 

mengembangkan pribadi siswa secara bulat dan utuh. 

4) Kesesuaian dengan kondisi masyarakat 

Siswa disiapkan untuk menjadi warga masyarakat yang berguna dan 

mampu hidup mandiri. Dalam hal ini materi pelajaran yang dipilih 

hendaknya turut membantu mereka memberikan pengalaman edukatif 

yang bermakna bagi perkembangan mereka menjadi manusia yang 

mudah menyesuaikan diri. 

5) Materi pelajaran tersusun dalam ruang lingkup  dan urutan yang 

sistematis dan logis. 

Setiap materi pelajaran disusun secara bulat dan menyeluruh, terbatas 

ruang lingkupnya dan terpusat pada satu topik masalah tertentu. Materi 

disusun secara berurutan dengan mempertimbangkan faktor 

perkembangan psikologis siswa. Dengan cara ini, diharapkan isi materi 

tersebut akan lebih mudah diserap oleh siswa dan segera dapat dilihat 

keberhasilannya.16 

 

 
                                                 

16 Harjanto, Perencanaan Pengajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hal. 224 
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c. Siswa 

  Siswa atau murid adalah salah satu komponen dalam pengajaran, di 

samping faktor guru, tujuan, dan metode pengajaran. Sebagai salah satu 

komponen, maka dapat dikatakan bahwa murid adalah komponen yang 

terpenting di antara komponen lainnya. Pada dasarnya ia adalah unsur penentu 

dalam proses belajar mengajar. Tanpa adanya murid, sesungguhnya tidak akan 

terjadi proses pengajaran. Sebab murid yang membutuhkan pengajaran dan 

bukan guru, guru hanya berusaha memenuhi kebutuhan yang ada pada murid. 

Muridlah yang belajar. Karena itu maka muridlah yang membutuhkan 

bimbingan. Tanpa adanya murid, guru tidak mungkin mengajar. Sehingga 

murid adalah komponen terpenting dalam hubungan proses belajar mengajar. 

  Secara global, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa dapat 

dibedakan menjadi tiga macam: 

1. Faktor Internal (faktor dalam diri siswa), yakni keadaan/ kondisi jasmani 

dan rohani siswa. 

  Faktor yang berasal dari dalam siswa sendiri meliputi dua aspek, 

yakni: 

a. Aspek Fisiologis 

    Kondisi umum dan tonus (tegangan otot) yang menandai 

tingkat kebugaran organ-organ tubuh dan sendi-sendinya dapat 

mempengaruhi semangat dan intensitas siswa dalam mengikuti 

pelajaran. 
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b. Aspek Psikologis 

Di antara faktor psokologis siswa yang pada umumnya 

dipandang lebih esensial adalah: 

1) Tingkat kecerdasan 

2) Sikap siswa 

3) Bakat siswa 

4) Motivasi siswa 

2. Faktor Eksternal (faktor dari luar siswa), yakni keadaan/ kondisi lingkungan 

di sekitar siswa. Faktor eksternal siswa terdiri atas dua macam: 

a. Faktor Lingkungan Sosial 

   Lingkungan sosial sekolah seperti para guru, para staf administrasi, 

dan teman-teman sekelas dapat mempengaruhi semangat belajar seorang 

siswa. Dan yang termasuk lingkungan sosial siswa adalah masyarakat dan 

tetangga juga teman-teman sepermainan di sekitar perkampungan siswa 

dan juga lingkungan sosial yang paling banyak mempengaruhi kegiatan 

belajar adalah orang tua dan keluarga siswa. 

b. Faktor Lingkungan Nasional 

   Faktor-faktor yang termasuk lingkungan nonsosial adalah gedung 

sekolah dan letaknya, rumah tempat tinggal keluarga siswa dan letaknya, 

alat-alat belajar, keadaan cuaca, dan waktu belajar yang digunakan siswa. 

Faktor-faktor ini dipandang turut menentukan tingkat keberhasilan belajar 

siswa. 
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c. Faktor Pendekatan Belajar 

   Di samping faktor-faktor internal dan eksternal siswa, faktor 

pendekatan belajar juga berpengaruh terhadap taraf keberhasilan proses 

pembelajaran siswa tersebut. Penekatan belajar dapat dibagi menjadi tiga 

macam tingkatan, yaitu: pendekatan tinggi, pendekatan sedang, dan 

pendekatan rendah.17 

d. Guru pengajar Baca Tulis Al-Qur’an 

  Guru merupakan jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus. 

Untuk menjadi guru diperlukan syarat-syarat khusus, apalagi sebagai guru 

yang profesional yang harus menguasai betul seluk beluk pendidikan dan 

pengajaran dengan berbagai ilmu pengetahuan lainnya yang perlu dibina dan 

dikembangkan melalui masa pendidikan tertentu atau pendidikan prajabatan.18 

  Secara terperinci, bentuk-bentuk kompetensi dan profesionalisme 

seorang guru adalah: 

1. Menguasai bahan bidang studi dalam kurikulum maupun bahan 

pengayaan/penunjang bidang studi 

2. Mengelola program belajar mengajar  

3. Mengelola kelas 

4. Penggunaan media atau sumber 

                                                 
17 Muhibin Syah, Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 1997), hal. 132-139 
18 Moh Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hal. 

5 
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5. Menguasai landasan-landasan pendidikan 

6. Mengelola interaksi-interaksi belajar mengajar 

7. Menilai prestasi siswa untuk kepentingan pelajaran 

8. Mengenal dan menyelenggarakan fungsi layanan dan program 

bimbingan dan penyuluhan 

9. Mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah 

10. Memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil penelitian pendidikan 

guna keperluan pengajaran19 

  Dalam pelaksanaan pengajaran, seorang guru memegang peranan yang 

sangat penting, berhasil tidaknya suatu pengajaran tergantung pada peran 

seorang guru. Peran guru dalam proses belajar mengajar meliputi: 

1) Guru sebagai demonstrator. 

2) Guru sebagai pengelola. 

3) Guru sebagai mediator. 

4) Guru sebagai evalator.20 

e. Metode pengajaran Baca Tulis Al-Qur’an 

  Prinsip pengajaran membaca Al-Qur’an pada dasarnya bisa dilakukan 

dengan bermacam-macam metode. Metode itu ialah sebagai berikut: 

1) Guru membaca terlebih dahulu, kemudian disusul oleh murid. Dengan 

metode ini guru dapat menerapkan cara membaca huruf dengan benar 
                                                 
 19 Ngainun Naim. Menjadi Guru Insnpiratif, hal 60 

20 Moh Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional. hal. 9-11 
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melalui lidahnya. Sedangkan anak akan dapat menyaksikan langsung 

praktik keluarnya huruf dari lidah guru untuk ditirukannya. Metode ini 

diterapkan oleh Nabi kepada sahabat. 

2) Murid membaca di depan guru, sedangkan guru menyimaknya. Metode 

ini dikenal dengan istilah “sorogan” (bahasa Jawa) atau “ardul qira’ah” 

atau setoran bacaan. Metode ini dipraktikkan oleh Rasulullah saw. 

bersama dengan malaikat Jibril as. ketika  tes bacaan Al-Qur’an di bulan 

Ramadhan. 

3) Guru mengulang-ulang bacaan, sedang murid menirukan kata perkata 

dan perkalimat juga secara berulang-ulang hingga terampil dan benar.21 

    Metode yang digunakan dalam pengajaran baca tulis Al-Qur’an di 

MTs N ini merupakan metode yang dikenal dengan sorogan, yaitu murid 

memebaca didepan guru sedangkan guru menyimaknya dengan memperbaiki 

bacaan yang salah. 

    Selain metode di atas dalam mengajarkan membaca dan menulis huruf 

arab terutama Al-Qur’an dalam hal ini Baca Tulis Al-Qur’an, menurut Syaikh 

Mustafa seorang guru hendaknya mengikuti metode-metode berikut ini: 

a) Mendengarkan bacaan anak dan memperhatikan cara membacanya 

secara seksama 

b) Mengulang-ulang bacaan lebih dari satu kali 

                                                 
21 Ahmad Syarifuddin, Mendidik Anak Membaca, Menulis, dan Mencintai  Al-Qur’an, 

(Jakarta: Bina Insani, 2004), hal. 81 
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c) Menerapkan metode memberi ganjaran dan sanksi terhadap anak 

d) Memperhatikan kemampuan anak dan kesiapannya untuk membaca 

dan menghafal Al-Qur’an 

e) Mendorong anak untuk membaca Al-Qur’an dengan tujuan ibadah dan 

tadabbur (mengulas), menghayati kandungan makna-maknanya, 

perintah-perintahnya, larangan-larangannya, janji-janjinya, dan 

ancaman-ancamannya.22 

    Selain metode membaca dan menulis Al-Qur’an yang telah disebutkan 

diatas metode-metode lain yang dapat digunakan dalam pendidikan islam 

diantaranya : 

a) Metode khiwar yang terdiri dari Qur’ani dan nabawi 

b) Mendidik dengan kisah 

c) Mendidik dengan amtsal atau perumpamaan 

d) Mendidik dengan memberi keteladanan 

e) Mendidik dengan pembiasaan diri dan pengalaman 

f) Mendidik dengan mengambil ibroh atau pengajaran dan mauidhoh 

atau peringatan 

g) Mendidik dengan targhib (membuat senang) dan tarhib (membuat 

takut) 

 

 
                                                 

22 Asy-Sikh Fuhaim Mustafa, Manhaj Pendidikan, hal 136-137 
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F. Metode Penelitian 

  Metode penelitian pada dasarnya merupakan langkah-langkah operasional 

dan ilmiah yang dilakukan dalam rangka mencari jawaban atas rumusan masalah 

penelitian.23 Metode penelitian ini merupakan rencana pemecahan bagi persoalan 

yang diselidiki. 

1. Sumber Data 

  Maksud dari sumber data dalam penelitian ini adalah subjek di mana data 

dapat diperoleh.24 Adapun yang menjadi sumber dalam penelitian ini adalah:  

a. Guru yang mengajar program Baca Tulis AL-Qur’an. 

b. Waka kurikilum MTs N Karangmojo 

c. Siswa kelas VIII yang mengikuti program pengajara Baca Tulis Al-Qur’an. 

  Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sampling yaitu metode 

yang mengambil sebagian dari jumlah populasi untuk diteliti yang disebut 

sampel. 

  Metode sampling ini diambil berdasarkan pertimbangan banyaknya 

populasi siswa kelas III MTs N Karangmojo Gunung Kidul Yogyakarta 

sebanyak 120 siswa yang dibagi menjadi 4 kelas, dari jumlah populsi tersebut 

diambil 36 orang sebagai sampel. Ini berdasarkan pendapat Suharsimi 

Arikunto yang menyatakan bahwa untuk sekedar ancaer-ancar maka apabila 

subyeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua, sehingga penentuannya 

                                                 
23 Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa Jurusan PBA Fakultas Tarbiyah. hal. 14 
24 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis, (Jakarta: Bina 

Angkasa, 1985), hal 107 
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merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika subyeknya lebih dari 100 

maka dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.25 

6. Teknik Pengumpulan Data 

  Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, penulis menggunakan 

beberapa metode yang dikira sesuai dengan masalah yang diteliti. Metode 

yang digunakan dalam pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Observasi 

   Observasi adalah pengamatan atau pencatatan dengan sistematik 

terhadap objek penelitian.26 Dalam metode ini, penulis menggunakan 

observasi partisipan, yakni penulis mengadakan pengumpulan data 

dengan melakukan pengamatan dan pencatatan langsung, dan turut ambil 

bagian dalam pelaksanaan proses pengajaran program  Baca Tulis Al-

Qur’an di MTs N Karangmojo. 

   Metode ini digunakan untuk mengamati langsung proses belajar 

mengajar di kelas, kemampuan guru dalam menggunakan metode, juga 

aktifitas siswa dalam proses belajar mengajar. 

b. Wawancara 

   Wawancara yaitu cara atau metode yang digunakan untuk 

mendapatkan jawaban dari responden dengan jalan tanya jawab sepihak. 

Adapun jenis wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara bebas 

                                                 
25 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitin: Suatu Pendekatan Praktis, (Jakarta Bina Angkasa, 

2006), hal 134 
26 Yatim Riyanto, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Surabaya: Penerbit SIC, 2001), hal. 77 
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terpimpin. Maksudnya, dalam melaksanakan wawancara, penulis 

membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal 

yang akan digunakan. Wawancara ini ditujukan pada pihak guru sebagai 

pengampu baca tulis Al-Qur’an. 

   Metode ini penulis gunakan untuk mengetahui informasi mengenai 

sejarah berdirinya MTs N Karangmojo, usaha dalam bidang metode, 

materi, serta faktor pendukung dan penghambat dalam penguasaan bahasa 

Arab. Dalam hal ini, pengadaan program Baca Tulis Al-Qur’an sebagai 

usaha guru dalam meningkatkan kemampuan membaca bahasa Arab. 

c. Dokumentasi 

   Metode dokumentasi yaitu usaha memperoleh data mengenai hal-hal 

yang bersifat variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, dan lain-

lain.27 Metode ini digunakan untuk mendapatkan data tentang angka-

angka dan catatan-catatan penting, seperti berdirinya MTs N Karangmojo 

dan pengadaan program  Baca Tulis Al-Qur’an di dalamnya, data tentang 

pengelolaan guru dan siswa, fasilitas yang digunakan, struktur organisasi, 

serta dokumen lain yang relevan dengan penyusunan skripsi ini. 

d. Angket 

   Angket yaitu alat untuk mengumpulkan data yang berupa daftar 

pertanyaan yang disampaikan kepada responden untuk dijawab secara 

                                                 
27 Winarno Surahman, Pengantar Ilmuiah Dasar Metode dan Teknik,(Bandung: Tarsito, 

1982), hal 124 
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tertulis. Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi tertentu dari 

siswa mengenai hal-hal yang berkaitan dengan diri setiap siswa serta 

aktifitas mereka dalam belajar bahasa Arab terutama dalam mengikuti 

program pengajaran  Baca Tulis Al-Qur’an. 

  Metode angket yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 

angket tertutup, yaitu angket yang menghendaki jawaban pendek, 

responden diminta untuk memilih salah satu jawaban atau lebih dari 

alternatif yang sudah disediakan.28 

7.  Analisis data 

  Analisis adalah usaha untuk menjelaskan dan menyusun data yang telah 

diperoleh melalui penilaian. Dalam penelitian ini penulis menerapkan dua 

macam teknik: 

a. Analisis deskriptif kualitatif nonstatistik 

  Analisis deskriptif kualitatif nonstatistik adalah menganalisa data yang 

tidak berwujud angka, seperti hasil dokumentasi, angket, observasi, dan 

wawancara. Adapun penarikan kesimpulan yang penulis gunakan adalah: 

1) Metode induktif 

Metode induktif yaitu cara berpikir dari hal-hal yang sifatnya khusus, 

kemudian digeneralisasikan ke dalam kesimpulan yang bersifat umum. 

 

 
                                                 

28 Yatim Riyanto, Metodologi Penelitian Pendidikan(Surabaya: Penerbit SIC, 2001)hal 70 
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2) Metode deduktif 

Metode deduktif yaitu cara berpikir yang berangkat dari masalah dalil-

dali yang umum, kemudian untuk menilai peristiwa-peristiwa yang 

khusus. 

b. Analisis kualitatif statistik 

  Analisa ini digunakan untuk meneliti data yang dapat diukur, sedangkan 

untuk pengukurannya dipergunakan analisa data statistik sederhana dengan 

rumus: 

             f 
P =       x 100% 
        N 
 

Keterangan: 

P = Angka prosentase 

f  = Frekuensi yang sedang dicari 

N  = Jumlah frekuensi (Number of cases)29 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah dalam pembahasan skripsi ini, secara umum penulis 

sajikan sistematika pembahasan yang meliputi empat bab, yaitu: 

Bab pertama adalah Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, 

tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, landasan teori, tinjauan 

pustaka, dan sistematika pembahasan.  
                                                 

29 Anas Sudjiono, Pengantar Statistik Pendidikan (Jakarta : Rajawali Pers, 1991), hal 41 
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Bab kedua meliputi Gambaran umam MTs N Karangmojo yang meliputi 

letak geografis, sejarah berdirinya, struktur organisasi, keadaan guru, siswa dan 

karyawan, serta fasilitas yang dimiliki. 

Bab tiga mengenai Pembahasan tentang pelaksanaan program Baca Tulis 

Al-Qur’an serta problematika yang dihadapi oleh guru dan siswa serta usaha 

untuk mengetahuinya. 

Bab keempat adalah Penutup yang berisi kesimpulan, saran, dan kata 

penutup. 
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Bab IV 

PENUTUP  

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pemaparan data yang telah dikemukakan tentang 

Problematika Implementasi Pengajaran Baca Tulis Al-Qur’an diMTs N 

Karangmojo, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Proses pengajaran Baca Tulis Al-Qur’an di MTs N Karangmojo Yogyakarta 

menggunakan metode sorogan yaitu siswa membaca di depan guru, 

sedangkan guru menyimaknya. Sedangkan materi yang digunakan adalah 

iqro’ dan Al-Qur’an. Pengajaran Baca Tulis Al-Qur’an dilaksanakan dalam 

kelas dan dibimbing oleh guru yang dirasa mampu dalam bidang agama. 

Alokasi waktu yang diberikan untuk kegiatan pengajaran Baca Tulis Al-

Qur’an ini yaitu satu jam pelajaran dalam seminggu.  

2. Problematika pengajaran Baca Tulis Al-Qur’an yang penulis amati di MTs N 

Karangmojo Yogyakarta terletak pada faktor non linguistik yaitu komponen 

pengajaran itu sendiri yang meliputi kemampuan siswa yang berbeda-beda, 

materi yang kurang lengkap, metode yang kurang sesuai, guru pengajar, tidak 

adanya media dan evaluasi hasil belajarnya. Masalah yang paling dominan 

ada pada guru pengajar. Hal ini disebabkan oleh guru pengajar bukan berasal 

dari bidangnya, yaitu bidang Bahasa Arab atau yang mempunyai keahlian 

Baca Tulis Al-Qur'an. 

88 
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3. Dalam menghadapi problemetika pengajaran Baca Tulis Al-Qur’an yang 

terjadi di MTs N Karangmojo, adapun upaya yang ditempuh pihak sekolah 

dan guru untuk mengatasi problematika dalam pengajaran Baca Tulis Al-

Qur’an di MTs N Karangmojo yaitu: 

a. guru berusaha untuk menggunakan metode yang bervariasi seperti adanya 

asistensi di kelas 

b. penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pengajaran 

 

B. Saran-Saran 

Setelah penulis melakukan penelitian di MTs N Karangmojo maka penulis 

mempunyai beberapa saran yang semoga dapat meningkatkan mutu pengajaran 

bahasa arab: 

1.  Kepada pihak sekolah (kurikulum)  

a. Untuk memperkuat sistem dalam pengajaran seperti kedisiplinan dalam 

pengajaran 

b. Hendaknya memberikan bimbingan dan meningkatkan kompetensi guru 

c. Agar menempatkan guru yang sesuai dengan basik pendidikannya 

d. Menambah tenaga pengajar untuk mata pelajaran Baca Tulis Al-Qur’an 

2. Kepada guru pengajar 

a. Peningkatan kompetensi guru dalam bidang Baca Tulis Al-Qur’an 

b. Sebaiknya guru mengikuti training yang dapat mendukung pengajaran 

Baca Tulis Al-Qur’an. 
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c. Sebaiknya guru melakukan pendekatan dan menerapkan teori belajar 

mengajar yang sesuai dengan pengajarannya dalam mengelola kelas.  

d. Hendaknya guru lebih variatif dalam kegiatan pembelajaran sehingga 

dapat menghidupkan suasana agar lebih menarik dan mendorong minat 

siswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran 

3. Kepada siswa 

a. Untuk lebih giat dalam belajar khususnya huruf arab 

b. Agar lebih aktif dan sungguh –sungguh dalam mengikuti Baca Tulis Al-

Qur’an 

c. Agar menumbuhkan rasa cinta kepada bahasa arab terutama Al-Qur’an 

pada diri sendiri, bahwa bahasa arab dan Al-Qur’an merupakan bahasa 

yang digunakan dalam ibadah-ibadah lainnya. 

 

C. Kata penutup 

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan atas berkah pertolongan 

Allah SWT sehingga sekripsi ini dapat diselesaikan. Segenap upaya dan 

kemampuan telah penulis curahkan dalam pembuatan sekripsi ini, namun penulis 

sangatlah menyadari akan keterbatasan kemampuan yang dimiliki tentu masih 

banyak kesalahan dan kekurangan yang dijumpai dalam penulis sangat 

mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. 

Akhirnya tiada kata yang terucap selain hanya kepada Allah swt penulis 

mohon diberi petunjuk dan berserah diri hanya kepadaNya. Semoga karya yang 
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sederhana ini mendapat ridho dari Allah swt dan memberi manfaat bagi penulis 

pribadi, para pembaca pada umumnya dan para pendidik pada khususnya serta 

dapat dijadikan sebagai kegiatan lebih lanjut dan lebih mendalam terutama 

sebagai peningkatan mutu pembelajaran di MTs N Karangmojo. 

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah 

memberikan bantuan dan dukungan sehingga skripsi ini mampu diselesaikan. Dan 

akhirnya hanya kepada Allah SWT kita memohon pertolongan dan berserah diri, 

semoga Allah memberikan ridho-Nya. Amiiiin. 
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