
 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan agama Islam adalah usaha sadar untuk menyipkan 

siswa dalam meyakini, memahami,menghayati dan mengamalkan agama 

islam melalui kegiatan bimbingan,pengarahan atau latihan dengan 

memarhatikan tuntutan untuk menghermati agama lain dalam hubungan 

kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan 

kesatuan nasional. 

Secara terminologi (istilah), Guru atau Pendidikan yaitu siapa yang 

bertanggung jawab terhadap pekembangan peserta didik, dengan kata lain, 

orang yang bertanggung jawab dalam mengupayakan perkembangan 

potensi anak didik, baik kognitif, efektif, maupun psikomotor sampai 

ketinggat setiggi mungkin sesuai dengan ajaran islam.
1
 

Pendidikan utama dan pertama di dunia ini adalah Allah swt 

sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Alaq ayat 4-5 

 

ْنَساَن َما لَْم يَْعلَْم )٤الَِّذي َعلََّم بِاْلقَلَِم )  (٥( َعلََّم اْْلِ

Artinya: Yang mengajar manusia dengan perantaran Qolam, 

Diamengajarkan   manusia apa yang tidak ada di ketahui (Q.s Al-Alaq;  ٤ -

٥) 

 

 Ayat di atas  diambil kesimpulan bahwa Alla swt  adalah pendidik 

sejati, atau pendidik Al-Haq. Tidak hanya pendidik manusia, namun 

pendidik seluruh alam (robbul alamin). 

 Guru merupakan unsur Pendidikan yang sangat berpengaruh 

terhadap proses Pendidikan. Guru merupakan penentu arah dan sistematika 

pembelajaran mulai dari kurikulum, sarana, bentuk pola sampai kepada 

usaha bagaimana anak didik seharusnya belajar dengan baik dan benar 
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dalam mengakses diri akan mengetahuan dan nilai hidup. Guru adalah 

orang yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pendidikan murid-

murid, baik secara individual ataupun klasikal. Baik disekolah maupun 

diluar sekolah.Dalam pandangan Islam secara umum guru adalah 

mengupayakan perkembangan seluruh potensi/aspek anakdidik baik aspek 

cognitive, affective dan psychomotor
2
 

 Wahyu Al-Qur’an yang pertama kali di turunkan Allah swt kepada 

nabi Muhammad saw melalui malaikat jibril di gua hiro ialah surah Al-

Alaq berbunyi;  

 

( ٢َلَق اْْلِْنَساَن ِمْن َعلٍَق )( خَ ١اْقَرْأ ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخلََق )

َك اْْلَْكَرمُ  اْْلِْنَساَن َما  ( َعلَّمَ ٤) ( الَِّذي َعلََّم ِباْلَقلَمِ ٣) اْقَرْأ َوَربُّ

 (٥لَْم َيْعلَْم )

Artinya: Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan 

(١),Dia telah menciptakan manusia dari 'Alaq (٢),Bacalah, dan 

Tuhanmulah yang paling Pemurah (٣),Yang mengajar manusia dengan 

pena (٤),Dia mengajarkan kepada manusia apa yang belum 

diketahuinya(٥)”.(Q.S. Al-Alaq ٥-١).
3
 

  

Ayat di atas diambil kesimpulan bahwa Allah swt mengajar manusia 

dengan parantaran membaca. Oleh karena itu , langkah awal untuk dapat 

memahami pesan dan ajaran yang terkandung didalamnya. Agar mampu 

membaca dan menulis Al-Qur’an dengan benar, maka pelajaran membaca 

dan menulis huruf Al-Qur’an harus dimulai sejak usia anak-anak, sebab 

dengan cara dimikian berarti telah memberi keterampilan dasar yang 

selanjutnya akan di kembangkan pada usia dewasa. Jika anak sejak dini 

sudah diajarkan membaca al-Qur’an, mareka akan mudah untuk membaca 

al-Qur’an. 

                                                           
2
 Nur Cholid, M.Ag, M.Pd,Menjadi, Guru Profesional. Semarang; CV.P.C.M,2015 h. 1 
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Al-Qur’an merupakan petunjuk bagi umat Islam. Didalam Hadist 

dijelaskan bahwa al-Quran merupakan pedoman hidup bagi umat Islam. 

Al-Quran dijadikan sebuah kitab yang harus dibaca, dipelajari, dihayati 

serta diamalkan oleh umat Islam. Sebagai seorang muslim sudah 

sepantasnya menjadikan al-Quran sebagai pegangan hidup dalam 

menjalani kehidupan sehari-hari. Membaca al-Qur’an merupakan 

pembinaan bagi akhlak generasi penerus bangsa.
4
  

Sekolah adalah lembaga pendidikan formal yang penting setelah 

keluarga, semakin besar kebutuhan anak semakin besar pula tanggung 

jawab orang tua, oleh sebab itu orang tua menyerahkan sebagian tanggung 

jawabnya kepada lembaga sekolah yang berfungsi sebagai pembantu 

keluarga dalam mendidik anak. Seorang pendidik bukan hanya 

bertanggung jawab menyampaikan materi pelajaran kepada anak didik 

saja, tetapi juga membentuk kepribadian anak didik yang bernilai tinggi. 

Di sini guru sangat berperan dalam membimbing anak didik kearah 

terbentuknya pribadi yang diinginkan. Sedangkan metode adalah suatu 

cara dan siasat penyampaian bahan pelajaran tertentu dari suatu mata 

pelajaran, agar murid dapat mengetahui, memahami,mempergunakan dan 

menguasai bahan pelajaran. Selain itu juga dalam proses belajar mengajar 

terjadi interaksi dua arah antara pengajar dan peserta didik. Kedua 

kegiatan ini saling mempengaruhi dan dapat menentukan hasil belajar. Di 

sini kemampuan guru dalam menyampaikan mata pelajaran dengan baik 

merupakan syarat mutlak yang tidak dapat ditawar lagi karena hal ini dapat 

mempengaruhi proses mengajar dan hasil belajar murid. 

Untuk dapat menyampaikan pelajaran dengan baik agar murid lebih 

mudah memahami pelajaran, seorang guru selain harus menguasai materi 

pelajaran dan juga guru dituntut untuk dapat terampil dalam memilih dan 

menggunakan metode mengajar yang tepat untuk situasi dan kondisi yang 

dihadapinya. Seorang guru sangat dituntut untuk dapat memiliki 

                                                           
4
Departemen Agama Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, Panduan Kegiatan  

Ekstrakurikuler Pendidikan Agama Islam, Jakarta: Departemen Agama RI, 2005, h. 1 
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pengertian secara umum mengenai sifat berbagai metode, baik mengenai 

kebaikan metode maupun mengenai kelemahan-kelemahannya. 

Membaca al-Qur’an adalah kebiasaan yang baik dan juga 

mempunyai dampak yang baik bagi perilaku individu yang dapat 

mengamalkannya. Tetapi hal ini jika tidak dilakukan secara rutin maka 

akan sulit untuk menjadi sebuah kebiasaan. Sesuatu yang jarang dilakukan 

maka bukan menjadi suatu kebiasaan. Padahal sesuatu yang sudah terbiasa 

akan sangat ringan untuk dilakukan. Tidak bisannya membaca al-Qur’an 

maupun kurangnya keterampilan mereka dalam membaca al-Qur’an bukan 

menjadi sesuatu yang memalukan bagi kebanyakan anak-anak dan remaja 

Islam sekarang. 

Maka dari itu sekolah, dan khususnya guru pendidikan agama Islam 

mempunyai peran penting dalam menumbuhkembangkan kembali kegiatan 

rutin membaca al-Qur’an bagi para peserta didiknya agar kemampuan 

membaca para peserta didik menjadi baik. Hal ini mungkin akan sulit 

untuk dilakukan mengigat banyak faktor yang membuat para peserta didik 

kesulitan dalam melakukannya. 

Di Sekolah Sombon Sat Islam Patani Thailand merupakan salah satu 

sekolah yang menerapkan membaca al-Quran pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam. Dalam hal ini seorang guru harus pandai 

mewujudkan minat yang tinggi supaya berkemampuan yang tinggi pula, 

selain itu juga seorang guru harus menguasai materi, guru juga dituntut 

untuk menguasai strategi dan metode pelajaran. Semakin bagus metode 

yang diajarkan pada murid, semakin meningkat kemampuan murid dalam 

mempelajari suatu pelajaran. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian tindakan dengan judul “PERAN GURU 

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM MENINGKATKAN 

KEMAMPUAN MEMBACA AL-QURAN SISWA KELAS V DI 

SEKOLAH SOMBON SAT ISLAM PATANI THAILAND” 
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B. Alasan Pemilihan Judul 

1. Siswa menyulitkan untuk menerap bacaan huruf hijaiyah dalam 

membaca al-qur’an. 

2. Siswa kurang perhatian terhadap materi yang di dapatkan. 

3. Guru kurang metode untuk mencapaikan kepada siswa . 

 

C. Telaah Pustaka 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan menjelaskan tentang 

“Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Meningkatkan Kemampuan 

Membaca Al-Quran Siswa Kelas V di Sekolah Sombon Sat Islam Patani 

Thailand” 

Beberapa penelitian sebelumnya dalam kajian yang hampir serupa 

dengan penelitian ini diantaranya adalah: 

1. Skripsi yang di tulis oleh Dwi Mahmudah Jurusan PAI Fakultas 

Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009 tentang Metode 

Tahfiz dalam pembelajaran Al-Quran di SD Muhammadiyah Al-

Mujahidin Wonosari Gunung Kidul Yogyakarta. Tujuan adalah  

menjelaskan tentang metode tahfiz Al-Quran yang digunakan di SD 

Muhammadiyah Al-Mujahidin Wonosari ada 5 metode yaitu metode 

memperdengarkan bacaan membaca sendiri, setoran pemberian tugas 

dan muraja’ah dengan menggunakan metode-metode tersebut, siswa 

mampu menghafal al-Quran dengan baik meskipun ada beberapa 

kendala yang ditemui. Hasil adalah apabila didapatkan metode yang 

menciptakan pembelajaran tahfiz Al-Quran menjadi menyenangkan 

sesuai dengan pembelajaran sehingga siswa termotivasi untuk lebih 

giat menghafalkan Al-Quran.5  

Persamaan penelitian yang dilakukan Dwi Mahmudah dengan 

penulis ini adalah adanya kesamaan dalam pembahasan hal berkaitan 

dengan membaca Al-Qur’an.Adapun perbedaannya yaitu penelitian 

                                                           
 
5
 Dwi Mahmudah, Metode Tahfiz dalam pembelajaran Al-Quran di SD Muhammadiyah 

Al-Mujahidin Wonosari Gunung Kidul Yogyakarta, Skripsi PAI,Sunan kalijaga: Fakultas Tarbiyah 

UIN Yogyakarta  2009. 
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yang dilakukan Diwi Mahmudah mengkaji Metode Tahfiz dalam 

pembelajaran Al-Quran di SD, sedangkan yang dilakukan oleh penulis 

adalah lebih fokus pada peran guru Pendidikan Agama Islam dalam 

meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur’an di.  

2. Skripsi yang di tulis oleh Faizatul Anisah Nim 11111198 Jurusan 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN 

Salatiga Tahun 2015. Tentang “Korelasi Sikap Siswa Terhadap 

Kegiatan Membaca Al-Qur’an Dengan Prestasi Belajar PAI Siswa 

MTs Negeri Kaliangkrik Kab. Magelang Tahun Pelajaran 

2014/2015”
6
 Secara garis besarnya, skripsi ini menyimpulkan bahwa 

apabila sikap baik siswa terhadap kegiatan membaca Al-Qur’an, maka 

prestasi belajar PAI juga baik, atau dengan kata lain semakin baik 

sikap siswa terhadap kegiatan membaca Al-Qur’an maka semakin 

tinggi pula prestasi yang diperolehnya. Jadi, ada korelasi yang 

signifikan antara sikap siswa terhadap kegiatan membaca Al-Qur’an 

dengan prestasi belajar PAI siswa MTs Negeri Kaliangkrik Kab. 

Magelang. 

Persamaan penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan 

penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang kegiatan 

membaca Al-Qur’an. Perbedaannya yaitu penelitian tersebut lebih 

fokus ke korelasi sikap siswa terhadap kegiatan membaca Al-Qur’an 

sedangkan penelitian penulis lebih fokus ke peran guru dalam 

meningkatkan membaca Al-Qur’an. 

3. Skripsi dari Siti Fatonah Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

2010, yang berjudul Pelaksanaan Pembelajaran PAI dalam 

Meningkatkan kemampuan baca Tulis Al-Qur’an melalui Metode Iqra 

pada siswa Kelas V di SD N Ngalang II, Gedangsari Gunungkidul. 

                                                           
6
Faizatul Anisah, Korelasi Sikap Siswa Terhadap Kegiatan Membaca Al-Qur’an Dengan 

Prestasi Belajar PAI Siswa MTs Negeri Kaliangkrik Kab. Magelang Tahun Pelajaran 

2014/201(skripsi), Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN 

Salatiga Tahun 2015. 
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Tujuan adalah menjelaskan Metode iqra yang digunakan dalam 

pembelajaran baca tulis Al-Qur’an ini membantukan dalam 

meningkatkan baca tulis Al-Qur’an di SD N Ngalang II Gedangsari 

Gunungkidul, karena metode ini juga diajarkan kepada siswa pada 

saat mengikuti TPA sehingga ada sinkronisasi dalam pembelajaran 

baca tulis Al-Qur’an karena menggunakan Metode yang sama yaitu 

metode iqra. Hasil penelitian menunjukkan kemampuan baca tulis Al-

Qur’an siswa kelas V di SD N Ngalang II Gedangsari Gunungkidul 

dengan menggunakan metode Iqra ternyata membawa kemajuan 

dalam membantu siswabelajar baca tulis Al-Qur’an. Siswa yang 

sebelumnya susah atau belum bisa membaca dan menulis Al-Qur’an 

sedikit demi sedikit sudah mengalami kemajuan.7 

Persamaan penelitian yang dilakukan Siti Fatonah dengan penulis 

ini adalah adanya kesamaan dalam pembahasan hal berkaitan dengan 

membaca Al-Qur’an.Adapun perbedaanyan yaitu  penelitian yang 

dilakukan Siti Fatonah mengkaji Pelaksanaan Pembelajaran PAI 

dalam Meningkatkan kemampuan baca Tulis Al-Qur’an melalui 

Metode Iqra pada siswaKelas V di SD N, sedangkan yang dilakukan 

oleh penulis adalah lebih fokus pada peran guru Pendidikan Agama 

Islam dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur’an.   

Berdasarkan pada telaah pustaka di atas, memang ada sedikit 

kesamaan antara peneliti yang peneliti lakukan dengan meningkatkan 

membaca al-Qur’an. Akan tetapi tidak ada satupun dari kejadian 

pustaka yang sebelumnya yang membahas tentang Peran guru 

Pendidikan agama Islam meningkatkan kemampuan  membaca al-

Qur’an.  

 

 

 

                                                           
 
7
 Siti Fatonah, Pelaksanaan Pembelajaran PAI dalam Meningkatkan kemampuan baca 

Tulis Al-Qur’an melalui Metode Iqra pada siswaKelas V di SD N Ngalang II, Gedangsari 

Gunungkidul, Skripsi PAI,Sunan kalijaga: Fakultas Tarbiyah UIN Yogyakata 2010. 
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D. Fokus Penelitian 

 Setelah peneliti memaparkan latar belakang maka ada beberapa 

focus yang akan dikaji dalam penelitian ini antara lain: 

1. Bagaimana peran guru PAI dalam meningkatkan kemampuan 

membaca al-qur’an siswa kelas V di sekolah sombon sat islam Patani 

Thailand? 

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat guru PAI dalam 

meningkatkan kemampuan memnaca al-qur’an siswa kelas V di 

sekolah sombon sat islam Patani Thailand? 

 

E. Penegasan Istilah 

Agar tidak terjadi salah faham didalam memahami judul proposal 

ini, maka perlu dilakukan tindakan preventif, yaitu dengan memberi 

batasan istilah judul proposal tersebut. 

1. Peran  

Peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkat diharapkan yang 

dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Peran adalah bagian 

dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Apabila seseorang 

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, 

dia menjalankan suatu peran. Perbedaan antara kedudukan dan peran 

adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan, keduanya tidak bisa 

terpisah karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.
8
 

2. Guru  

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi, peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur 

pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
9
 

3. Pendidikan Agama Islam  

                                                           
8
 Soerjono Soekanto, Sosiologi suatu pengantar, jakarta: Rajawali Pres, 2009, h. 212-213.  

9
 Zainal Aqidah, Pendidikan Karakter di Sekolah Membangun Karakter dan Kepribadian 

Anak, Cet. 
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Pendidikan Agama Islam mempunyai pengertian “pendidikan dalam 

islam dengan menekankan kesatuan antara teoritis dan praktis, yaitu 

bersatunya antara Iman dan Amal dengan penekanan pada perbaikan 

sikap mental yang akan terwujud dalam amal perbuatan baik bagi 

keperluan diri sendiri maupun bagi orang lain.
10

 

4. Kemampuan  

Kemampuan berasal dari kata “mampu” yang mendapat awalan “ke” 

dan akhiran”an”, sehingga menjadi kata benda abstrak “kemampuan” 

yang mempunyai arti kesanggupan atau kecakapan. Adapun yang 

dimaksud dengan “kemampuan” dalam tulisan ini adalah kesanggupan 

atau kecakapan yang berkaitan dengan keterampilan membaca Al-

Qur’an dengan baik, lancar dan benar.
11

 

5. Membaca  

Membaca berarti suatu unsur mengolah bacaan yang berupa simbul 

atau tulisan yang berisi pesan peneliti.
12

 

6. Al-Qur’an 

Al-Qur’an ialah firman Allah berupa wahyu yang disampaikan oleh 

Jibril Nabi Muhammad SAW. Di dalamnya terkadang ajaran pokok 

yang dapat dikembangkan untuk keperluan seluruh asprk kehidupan 

melalui ijtihad. Ajaran yang terkadang dalam al-Qur’an itu terdiri dari 

dua prinsip besar, yaitu yang berhubungan dengan masalah keimanan 

yang disebut aqidah, dan yang berhubungan dengan amal yang disebut 

syari’ah. 

7. Patani  

Patani adalah salah satu propinsi yang terdapat di Thailand. Patani 

sebelum masuk propinsi kerajaan Siam (Thai) adalah sebuah propinsi 

atau Negara Patani termasuk propinsi setun, Yala, narathiwat. 
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 Mudzakir Ali, Ilmu Pendidikan Islam, Semarang : PKPI2 Universitas Wahid Hasyim, 

2006, h.11 
11

  W. J. S. Poerwadarminta,  Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Cetakan 

Kesepuluh, 1987, h. 628. 
12

 Oemar Hamalik, Teknik Pengukuran dan Evaluasi Pendidikan. Bandung: Mandar 

Maju,1989, h. 4 
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F. Tujuan penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitiandan 

penyusunan skripsi ini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan peran guru pendidikan agama islam dalam 

meningkatkan kemampuan membaca al-qur’an di sekolah sombon sat 

islam Patani Thailand. 

2. Untuk mendiskripkan factor pendukung dan penghambat guru PAI 

dalam meningkat kemampuan membaca al-qur’an siswa di sekolah 

sombin sat islam Patani Thailand. 

 

G. Manfaat Penelitian 

  Manfaat dari penelitian ini adalah meliputi manfaat teoritik dan 

manfaat praktis, kedua sisi manfaat tersebut akan dipaparkan sebagai 

berikut: 

1. Secara Teoritik 

 Sebagai pengembangan kemamapuan membaca al-qur’an dalam 

meningkatkan prestasi peserta didik. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi siswa, akan lebih meningkatkan semangat belajar. 

b. Bagi guru, dapat meningkatkan kemampuan dalam proses belajar 

mengajar agar lebih efektif. 

c. Bagi kepala Sekolah,agar hasil penelitian ini dapat menjadi acuan 

dalam meningkatkan mutu pendidik. 

 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian kualitatif 

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah multimetode dalam 

fokus, termasuk pendekatan interpretif dan naturalistik terhadap pokok 

persoalannya. Ini berarti penulis menstudi segala sesuatu dalam latar 

alamiahnya, berusaha untuk memahami atau menginterpretasi 
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fenomena dalam hal makna-makna yang orang-orang berikan pada 

fenomena tersebut. Adapun penelitian ini mengambil lokasi di sekolah 

sombon sat islam Patani Thailand.
13

  

       Penulis disini akan mempelajari dan memahami fenomena 

mengenai peran guru Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan 

kemampuan membaca al-qur’an siswa kelas V di Pattani Thailand. 

2. Lokasi penelitian  

Penelitian ini difokuskan di sekolah sombon sat islam Patani 

Thailand yang bertempat di Jl. Panarek No 72 Patani Thailand. 

Lokasinya jauh dari pusat kota sehingga jalan raya tidak begitu ramai, 

dan nyaman untuk proses belajar mengajar. 

3. Sumber Data 

Sumber data menurut Suharsimi Arikunto adalah subjek dimana 

data diperoleh. Data yang dijadikan acuan dalam penelitian ini diambil 

dari berbagai sumber. Baik sumber data yang dari responden, sumber 

data dari proses pengmatan, dan sumber data yang dari dokomentasi.
14

 

a. Sumber data primer 

Sumber data primer ini merupakan hasil-hasil karya yang 

berupa tulisan-tulisan atau dokumen yang teoritis dan orisinil.
15

 

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah meliputi 

data tentang peran guru pai dalam meningkatkan kemampuan 

membaca al-qur’an di sekolah sombon sat islam Patani Thailand. 

b. Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder ini dimaksudkan sebagai sumber-

sumber pendukung yang secara langsung berpengaruh terhadap 

sumber data primer jika ditinjau dari kebutuhan penyelidikan.
16

 

                                                           
13

 Rulam Ahmadi, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cetakan 1, Yogyakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2014. h. 17. 
14

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 2002, h. 172. 
15

 Ibnu Hajar, Dasar-dasar Metodologi Penelitian Dalam Pendidikan, Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 1996, h. 83. 
16

 Ibid, h. 87. 
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Sedangkan yang dimaksudkan sumber data sekunder dalam 

penelitian ini adalah kepada sekolah, para guru pai, siswa di 

sekolah sombon sat islam Patani Thailand. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik 

pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Interview (wawancara) 

wawancara adalah teknik dilakukan melalui dialog secara 

langsung antara pewawancara (interview) dengan terwawancara 

(interviewee). Dalam penelitian ini penelitian menggunakan 

wawancara dengan tiga tipe berdasarkan tinjauan dari 

pelaksanaannya. (1) interview bebas, inguided interview, yakni 

penelitian bebas menanyakan apa saja, namun 

mempertimbangkan data yang akan dikumpulkan. (2) interview 

terpimpin, guided interview, yakni wawancara yang dilakukan 

oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan 

lengkap dan terperinci. (3) interview bebas terpimpin, yakni 

kombinasi antara interview bebas dan terpimpin.
17

 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan interview 

terpimpin dan bebas dimana interview ini digunakan untuk 

menggali data dari sumber data para guru pai dan siswa sekolah 

sombon sat islam Patani Thailand. 

Wawancara diajukan kepada para guru PAI dan juga siswa 

untuk mendapatkan data tentang kemampuan membaca al-qur’an 

yang diharapkan di sekolah sombon sat islam patani Thailand. 

Peran apa saja yang dilakukan oleh guru pai dalam meningkatkan 

kemampuan membaca al-qur’an di sekolah sombon sat islam 

patani Thailand, serta faktor pendukung dan penghambat dalam 

meningkatkan kemampuan membaca al-qur’an siswa kelas V di 

sekolah sombon sat islam Patani Thailand. 
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b. Observasi  

Observasi adalah teknik yang digunakan melalui 

pengamatan yang meliputi pemusatan perhatian terhadap suatu 

objek dengan mengunakan keseluruhan alat indera. Pada 

observasi ini terdapat dua cara yang dapat dilakukan. (1) 

observasi non-sistematis, merupakan observasi pengamat dengan 

tidak menggunakan instrumen penelitian. (2) observasi sistematis, 

merupakan observasi yang dilakukan pengamat dengan 

menggunakan pedoman sebagai instrumen penelitian.
18

 

Dalam observasi ini peneliti akan mengamati secara 

mendalam peran guru pai dalam meningkatkan kemamampuan 

membaca al-qur’an siswa kelas V di sekolah sombon sat islam 

Patani Thailand. 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah “teknik pengumpulan data dengan cara 

mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, 

transkrip, buku, surat kabar, majalah, prassati, notulen rapat, buku 

agenda dan sebaginya”.
19

 Studi dokumentasi merupakan teknik 

pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek 

penelitian, tetapi melalui dokumenlain yang berupa; buku catatan 

kasus, buku kegiatan dan buku leger atau rapot. Metode ini 

digunakan untuk  memperoleh data umum tentang  sombon sat 

islam Patani Thailand dan data pendukung tentang peran guru pai 

dalam meningkatkan kemampuan membaca al-qur’an siswa kelas 

V di sekolah sombon sat islam Patani Tahailand. 

 

5. Metode Analisis Data 

                                                           
18

 Sumadi Suryabrata, Metodologi penelitian (dalam Skripsi Qurroti A’yun, Implementasi 
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Peersada, 199, h. 84. 
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   Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis data kualitatif , mengikuti konsep yang diberikan 

Miles dan Huberman. Miles dan Huberman dalam Sugiono 

mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif 

dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus 

pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas, dan datanya 

sampai jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu : Data reduction, 

data display, dan conclusion drawing/verification.
20

 

a. Data Reduction ( redaksi data ) 

 Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak, untuk itu 

maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti 

merangkum, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data 

yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih 

jelas, dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data 

selanjutnya. 

b. Data Display (penyajian data ) 

 Setelah data reduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data 

bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagian hubungan 

antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Miles dan Huberman 

(1984) menyatakan “the most frequent form of display data for 

qualitative research data in the pas has been narrative text”. 

Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam 

penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. 

c. Conclusion Drawing / verification 

 Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles 

dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, 

dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat 

yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. 

                                                           
20
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Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, 

di dukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti 

kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan 

yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 

 Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif 

mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan 

sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah 

dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam 

penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan 

berkembang setelah peneliti ada di lapangan. 

   Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan 

temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat 

berupa diskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya 

masih remang-remang atau gelap, sehingga setelah di teliti 

menjadi jelas.21 

6. Metode Keabsahan Data 

   Setelah data terkumpul dan analisis, maka diperlukan 

pengecekan ulang dengan tujuan apakah untuk mengetahui 

keabsahan data hasil dari penelitian tersebut.Untuk menetapkan 

keabsahan data tersebut diperlukan teknik pemeriksaan: 

   Berikut ini teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

digunakan peneliti sebagai berikut: 

1. Perpanjangan kehadiran peneliti 

Peneliti dalam penelitian kaulitatif adalah instrument. 

Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan 

data. Keikutsertaan tersebut bukan hanya dilakukan dalam waktu 

singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti 

pada latar penelitian. Perpanjangan keikutaan peneliti akan 
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memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang 

dikumpulkan.
22

 

Dipihak lain perpanjangan keikutsertaan peneliti juga 

dimaksudkan untuk membangun kepercayaan pada subyek 

terhadap peneliti dan juga kepercayaan dari peneliti sendiri. Judi 

bukan sekadar menerapkan teknik yang menjaminuntuk 

mengatasinya. Tetapi kepercayaan subyek dan kepercayaan diri 

merupakan prosses pengembangan yang berlangsung setiap hari 

dan merupakan alat untuk mencegah usaha coba-coba dari pihak 

subyek.
23

 

Perpanjangan kehadiran peneliti akan memungkinkan 

peningkatan derajat kepercayaan data yang terkumpul. Selain itu 

menuntut peneliti untuk terjun ke dalam lokasi peneliti dalam 

waktu yang cukup panjang guna mendeteksi dan 

memperhitungkan distorsi yang mungkin mengotori data. Di 

pihak lain perpanjangan kehadiran peneliti juga dimaksudkan 

untuk membangun kepercayaan para subyek terhadap peneliti dan 

juga kepercayaan diri terhadap dairi sendiri. Jadi bukan sekedar 

menerapkan teknik yang menjamin untuk mengatasinya, selain itu 

kepercayaan subyek dan kepercayaan dari pada peneliti 

merupakan proses pengembangan yang berlangsung setiap hari 

dan merupakan alat untuk mengeceh usaha coba-coba dari pihak 

subyek. 

2. Ketekunan pengamatan 

Ketekunan pengamatan dimaksudkan untuk menemukan 

cirri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan 

dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian 

memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Hal ini berarti 

bahwa peneliti hendaknya mengadakan pengamatan dengan teliti 
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secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol. 

Kemudian menelaah kembali secara rinci sampai pada satu titik 

sehingga pada pemeriksaan tahap awal tampak salah satu atau 

seluruh faktor yang ditelaah sudah di pahami dengan cara yang 

biasa. Untuk keperluan itu teknik ini menuntut agar peneliti 

mampu menguraikan secara rinci bagaimana proses penemuan 

secara tentative dan penelaahan secara rinci tersebut dapat 

dilakukan.
24

 

Dalam obsevasi ini, memperdalam observasi dimaksudkan 

untuk menemukan cirri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang 

sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang sicari dan 

kemudian memusatkan dari pada hal-hal tersebut secara rinci. 

3. Triangulasi 

Menurut Moleong, triangulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data 

itu untuk keperluan pengecakan atau sebagai pembanding 

terhadap data itu. 

Menurut William Wiersma, triangulasi terbagi menjadi tiga 

bagian, yaitu 

a. Triangulasi sumber adalah pengujian keabsahan data yang 

dilakukan dengan cara mengecek beberapa sumber yang 

berdeda, misalnya: guru, teman siswa yang bersangkutan, dan 

orang tuanya. 

b. Triangulasi teknik merupakan pengujian keabsahan data yang 

dilakukan dengan mengecek data kepada sumber yang sama 

dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan 

dokumentasi atau kuesioner. 

c. Triangulasi waktu juga dipertimbangkan dalam pengujian 

keabsahan data, dalam melakukan pegujian peneliti bisa 
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menggunakan pengecekan dengan wawancara, obsevasi, 

dokumentasi atau teknik lain dalam waktu yang berbeda.
25

 

Dalam pengecekan data ini, peneliti menggunakan 

jenis triangulasi yang kedua, yakni triangulasi teknik dengan 

observasi dalam lapangan yang didukung dengan pengecekan 

melalui wawancara dan dokumentasi. 

 

I. Sistematika Penulisan Skripsi 

Penelitian ini secara garis besar terluang dalam lima Bab, dimana 

antara satu bab dengan bab lainnya memiliki keterkaitan yang 

runtut,sistematis dan logis. Untuk memudahkan pemahaman terhadap tesis 

ini, maka penulis membagi dalam beberapa bab, yaitu: 

Bab satu: Pendahuluan dalam pendahuluan ini penulis menguraikan 

latar belakang masalah,fokus penelitian, tujuan, dan manfaat penelitian, 

telaah pustaka, kajian teori, metode penelitian dan sistematika penelitian. 

Bab dua: Peran guru pendidikan agama dalam meningkatkan 

kemampuan membaca al-Qur’an.Mengkajikan kajian pustaka, yang 

membahas tentang Peran guru pendidikan agama Islam dalam 

meningkatkan kemampuan membaca al-Qur’an, kegiatan yan dilakukan 

guru Pendidikan Agama Islam dalam pembentukan meningkatkan 

kemampuan siswa, factor yang mendukungan dan penghambat Peran guru 

agama Islam dalam meningkatkan kemampuan membaca al-Qur’an. 

Bab tiga: Laporan hasil penelitian Peran guru pendidikan agama 

islam dalam meningkatkan kemampuan membaca al-Qur’an di Sekolah 

Sombon Sat Islam Patani Thailand. Merupakan pembahasan data temuan 

di lapangan yang berisi gambaran umum Sekolah Sombon Sat Islam 

Patani Thailand serta data temuan lapangan yang terdiri dari  Peran guru 

agama Islam dalam meningkatkan kemampuan membaca al-Qur’an 

kegiatan yang di lakukan guru dalam pembentukan meningkatkan 
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kemampuan siswa dan faktor yang mendukungan dan penghampat  Peran 

guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan kemampuan membaca 

al-Qur’an. 

Bab empat: Analisis Peran guru pendidikan agama Islam dalam 

meningkatkan kemampuan membaca al-Qur’an di Sekolah Sombon Sat 

Islam Patani Thailand. 

Tahap kemudian adalah analisis dan interpretasi data, yang 

membahas tentang: Peran guru pendidikan agama Islam dalam 

meningkatkan kemampuan membaca al-Qur’an, kegiatan yang dilakukan 

guru dalam pembentukan meningkatkan kemampuan siswa dan faktor 

yang mendukungan dan penghambat Peran guru pendidikan agama Islam 

dalam meningkatkan kemampuan membaca al-Qur’an. 

Bab lima: Penutup merupakan bab penutup yang membahas tentang 

kesimpulan dan dilengkapi dengan saran-saran. 

 

 

 


