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Artinya : “ Sungguh, Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman 

ketika (Allah) mengutus seorang Rasul (Muhammad) di tengah-tengah 

mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka 

ayat-ayat-Nya, menyucikan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada 

mereka Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunnah), meskipun sebelumnya, 

mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata.” (Q.S . Al Imran 164).
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ABSTRAK 

 

Isnaya Qurratu Akyuni, 2022: Peran Guru dalam Pembelajaran Al Qur‟an 

melalui Aplikasi Program Holy Qur‟an Release 6,5 Plus di Sekolah Menengah 

Pertama Plus Darus Sholah Jember Jember Tahun Pelajaran 2021/2022. 

Kata Kunci: Peran Guru, Pembelajaran Al Qur‟an, Aplikasi Holy Qur‟an Release 

6,5 Plus 

Penelitian ini dilatarbelakangi dari permasalahan yang ada di dalam SMP 

Plus Darus Sholah Jember, memilih untuk menggunakan Aplikasi Holy Qur‟an 

Release 6,5 Plus dalam pembelajaran Al Qur‟an yang disekolah lain belum ada 

yang menggunakan, namun tidak semua guru dapat mengajarnya karena guru 

tersebut selain mengetahui ilmu Al Qur‟an juga harus benar-benar menguasai 

ilmu teknologi, untuk itu diperlukan peran guru dalam pembelajaran Al Qur‟an 
agar berjalan dengan lancar, hal tersebut mendorong peneliti untuk menggali 

informasi secara mendalam terkait peran-peran guru Al Qur‟an yang diterapkan 

dalam pembelajarannya, yang hingga saat ini siswa mnjadi output yang baik. 

Berdasarkan uraian di atas, maka fokus penelitian adalah: 1) Bagaimana 

peran guru sebagai pendidik dalam pembelajaran Al Qur‟an melalui Aplikasi 

Program Holy Qur‟an Release 6,5 Plus di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Plus 

Darus Sholah Jember tahun Pelajaran 2021/2022?, 2) Bagaimana peran guru 

sebagai pengajar dalam pembelajaran Al Qur‟an melalui Aplikasi Program Holy 

Qur‟an Release 6,5 Plus di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Plus Darus Sholah 

Jember tahun Pelajaran 2021/2022), 3) Bagaimana peran guru sebagai pelatih 

dalam pembelajaran Al Qur‟an melalui Aplikasi Program Holly Qur‟an Release 

6,5 Plus di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Plus Darus sholah Jember tahun 

pelajaran 2021/2022?   

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian 

yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif. Penentuan informan 

menggunakan teknik purposive, Sedangkan teknik pengumpulan data 

menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi, Teknik analisis data 

adalah deskriptif kualitatif teori milik Miles Huberman dan Saldana yang terdiri 

dari data condentation, display dan verification. Uji Keabsahan data menggunakan 

teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. 

Adapun beberapa kesimpulan hasil penelitian ini yaitu: 1) Peran guru 

sebagai pendidik dalam Pembelajaran Al Qur‟an melalui Aplikasi Program Holly 

Qur‟an Release 6,5 Plus dilaksanakan dengan menjadi contoh (Role Model) 

kepada siswa, Menjadi pengelola lingkungan belajar Al Qur‟an (Fasilitator) 

dalam proses pembelajaran Al Qur‟an, Pemberi nasihat (Motivator) untuk 

menumbuhkan semangat belajar Al Qur‟an. 2) Peran guru sebagai pengajar 

dilaksanakan dengan penyampaian materi Al Qur‟an (Informator), pengarah 

pembelajaran Al Qur‟an (Administrator dan Direktor), penilai Pembelajaran Al 

Qur‟an (Evaluator).  3) Peran guru sebagai pelatih dalam pembelajaran Al Qur‟an 

melalui Aplikasi Program Holy Qur‟an Release 6,5 Plus yakni melatih BTA (Baca 

Tulis Al Qur‟an), dan melatih ketrampilan pengoperasian icon aplikasi Holy 

Qur‟an yakni icon Tayangan, Bacaan, Latihan, Cari serta Hafalan. 

  



 

 x 

DAFTAR ISI 

HALAMAN JUDUL .................................................................................  i 

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .........................................  ii 

LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI  ..........................................  iii  

MOTTO .....................................................................................................  iv 

PERSEMBAHAN ......................................................................................  v 

KATA PENGANTAR ...............................................................................  vi 

ABSTRAK .................................................................................................  ix 

DAFTAR ISI ..............................................................................................  x 

DAFTAR TABEL......................................................................................  xii 

DAFTAR GAMBAR .................................................................................  xiii 

DAFTAR LAMPIRAN .............................................................................  xiv 

BAB 1 PENDAHULUAN .........................................................................  1 

A. Konteks Penelitian ..........................................................................  1 

B. Fokus Masalah ................................................................................  7 

C. Tujuan Penelitian ............................................................................  8 

D. Manfaat Penelitian ..........................................................................  9 

E. Definisi Istilah .................................................................................  10 

F. Sistematika Penulisan......................................................................  12 

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN ........................................................  14 

A. Penelitian Terdahulu .......................................................................  14 

B. Kajian Teori ....................................................................................  24 

BAB III METODE PENELITIAN ..........................................................  49 



 

 xi 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian......................................................  49 

B. Lokasi Penelitian .............................................................................  49 

C. Subyek Penelitian ............................................................................  50 

D. Teknik Pengumpulan Data ..............................................................  51 

E. Analisis Data ...................................................................................  54 

F. Keabsahan Data ...............................................................................  56 

G. Tahap-Tahap Penelitian ..................................................................  57 

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....................................  59 

A. Gambaran Objek Penelitian ............................................................  59 

B. Penyajian Data  dan Analisis...........................................................  64 

C. Pembahasan Temuan .......................................................................  108 

BAB V PENUTUP .....................................................................................  124 

A. Kesimpulan .....................................................................................  124 

B. Saran ................................................................................................  126 

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................  128 

  



 

 xii 

DAFTAR TABEL 

No Uraian                                                                                           Hal 

Tabel 2.1 Persamaan dan perbedaan hasil penelitian ..................................  21 

Tabel 2.2 Perbedaan mendidik, mengajar dan melatih ...............................  47 

Tabel 4.1 Fokus pertama peran guru sebagai pendidik ...............................  79 

Tabel 4.2 Fokus kedua peran guru sebagai pengajar ..................................  90 

Tabel 4.3 Fokus ketiga peran guru sebagai pelatih .....................................  107 

Tabel 4.4 Matrik Temuan ............................................................................  108 

  



 

 xiii 

DAFTAR GAMBAR 

No. Uraian                                  Hal 

Gambar 3. 1 Model Komponen Analisis Data ............................................  56 

Gambar 4. 1 Kegiatan membaca sholawat sebelum pembelajaran Al Qur‟an 67 

Gambar 4. 2 Kegiatan pengabsenan dan pencatatan yang tidak disiplin ....  69 

Gambar 4. 3 Guru memberi pemahaman siswa materi Al Qur‟an ..............  71 

Gambar 4. 4 Guru memberi pemahaman praktik Al Qur‟an ......................  71 

Gambar 4. 5 Guru menjadi fasilitator dalam pembelajaran Al Qur‟an .......  73 

Gambar 4. 6 Kegiatan pengelolaan ruangan dalam pembelajaran Al Qur‟an 74 

Gambar 4. 7 Pengaturan tempat duduk dalam pembelajaran Al Qur‟an ....  75 

Gambar 4. 8 Pemberian motivasi berupa reward ........................................  77 

Gambar 4. 9 Pemberian motivasi berupa nasihat, wejangan ......................  78 

Gambar 4. 10 Pemberian motivasi berupa pencatatan point .......................  78 

Gambar 4. 11 Kegiatan guru mentransfer ilmu ...........................................  83 

Gambar 4. 12 Kegiatan guru mentransfer ilmu ...........................................  83 

Gambar 4. 13 Kegiatan diskusi tutor per teaching ......................................  86 

Gambar 4. 14 Guru menilai ketika menjelaskan materi ..............................  89 

Gambar 4. 15 Karya pembelajaran Al Qur‟an ............................................  91 

Gambar 4. 16 Melatih menulis ayat Al Qur‟an ...........................................  92 

Gambar 4. 17 Melatih membaca Al Qur‟an ................................................  93 

Gambar 4. 18 Pelatihan guru membaca Al Qur‟an .....................................  94 

Gambar 4. 19 Tampilan Aplikasi Holy Qur‟an ...........................................  97 

Gambar 4. 20 Tampilan Icon Holy Qur‟an .................................................  98 



 

 xiv 

Gambar 4. 21 Guru melatih siswa ...............................................................  99 

Gambar 4. 22 Tampilan menu tajwid ..........................................................  101 

Gambar 4. 23 Tampilan latihan menulis Ayat Al Qur‟an ...........................  103 

Gambar 4. 24 Tampilan latihan mencari ayat Al Qur‟an sesuai tema ........  104 

Gambar 4. 25 Tampilan pencarian ayat Al Qur‟an .....................................  105 

Gambar 4. 26 Guru melatih pengoperasian Holy dalam pembelajaran Qur‟an 107 

 

  



 

 xv 

DAFTAR LAMPIRAN 

No. Uraian                                              Hal 

Lampiran 1 Matriks Penelitian ....................................................................  132 

Lampiran 2 Susunan Pengurus ....................................................................  133 

Lampiran 3 Denah SMP Plus Darus Sholah ...............................................  134 

Lampiran 4 Permohonan Izin Penelitian .....................................................  135 

Lampiran 5 Jurnal Penelitian ......................................................................  136 

Lampiran 6 Surat keterangan selesai penelitian ..........................................  138 

Lampiran 7 Pernyataan keaslian tulisan ......................................................  139 

Lampiran 8 Data guru SMP Plus Darus Sholah ..........................................  140 

Lampiran 9 Keyboard Aplikasi Program Holy Qur‟an ...............................  142 

Lampiran 10 Data siswa SMP Plus Darus Sholah ......................................  143 

Lampiran 11 Contoh soal pembelajaran Al Qur‟an Holy ...........................  144 

Lampiran 12 Diktat Aplikasi pembelajaran Al Qur‟an ...............................  147 

Lampiran 13 Dokumentasi kegiatan wawancara dan observasi .................  148 

Lampiran 14 Instrumen penelitian ..............................................................  151 

Lampiran 15 Biodata penulis ......................................................................  153 

 



 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Konteks Penelitian 

Pendidikan merupakan satu kesatuan dari banyak hal yang tidak bisa 

terpisahkan sampai kapanpun dari kehidupan manusia, khusunya pendidikan 

agama Islam yang saat ini dipandang sebagai aspek pokok untuk mencetak 

serta mempersiapkan generasi Islami, melalui pendidikan Agama Islam selain 

fiqih, aqidah dan juga tarikh diharapkan ada penekanan dan pemahaman 

dalam kehidupan sehari-hari yakni dalam Pembelajaran Al Qur‟an yang saat 

ini menjadi suatu mata pelajaran tersendiri atau tidak digabung dengan materi 

pelajaran pendidikan islam lainnya, agar tujuan pembelajaran Al Qur‟an dapat 

tercapai secara maksimal, maka diharapkan kepada semua umat muslim 

mampu dalam membaca Al Qur‟an dengan baik dan benar sesuai dengan 

kaidah atau aturan ilmu Al Qur‟an.
1
 

Sebagai lembaga pendidikan Islam pasti memiliki keinginan untuk 

mencetak siswa menjadi generasi Qur‟an, dibuktikan dengan adanya berbagai 

cara dan metode yang banyak diajarkan, tetapi hal tersebut tidak selaras 

dengan apa yang diharapkan, kenyataan yang ada pada masa sekarang masih 

kerap kali ditemukan Orang Islam belum tepat dalam penulisan ayat Al 

Qur‟an, belum benar pembacaan Al Qur‟an, serta belum mampu memaknai 

ayat Al Qur‟an, Peninjauan langsung oleh PTIQ atau dapat disebut Perguruan 

Tinggi ilmu Al Qur‟an di Jakarta pada tahun 2015 membuktikan memang 35 

                                                             
1
 Sri Belia Harahap, Strategi Penerapan Metode Ummi Dalam Pembelajaran Al Qur‟an, 

(Surabaya :Scopindo Media Pustaka,2020),4-5. 



 
 

 
 

2 

% tercatat belum mampu dalam kebenaran membaca Al Qur‟an, Pada tahun 

2018 jumlah tersebut semakin meningkat drastis yakni menjadi 60-70%
2
, 

Salah satu faktornya yakni keadaan lingkungan yang kurang kontributif serta 

kurang tepatnya dalam pemilihan cara belajar Al Qur‟an, seperti cara atau 

langkah-langkahnya dalam membaca Al-Qur‟an masih secara tradisional dan 

tidak mengenal media pendukung pembelajaran Al Qur‟an. 

Sebagaimana pengamatan singkat peneliti di sekolah terdekat 

mengenai pelaksanaan pembelajaran Al Qur‟an yaitu di MTS (Madrasah 

Tsanawiyah) Al Hidayah Mangli Jember proses pembelajaran Al Qur‟an 

menggunakan BTA (Baca tulis Al Qur‟an), guru menjelaskan berupa 

tambahan waktu setengah jam juga menargetkan siswa lancar dalam waktu 

tertentu,
3
 Selain itu di Madrasah Tsanawiyah (MTS) Khalid Bin Walid 

Sukorambi Jember yang hasilnya hampir sama dengan Mts Al Hidayah di 

sana ditemukan pembelajarannya memfokuskan hafalan setiap hari minggu 

dan tercatat di buku saku pembelajaran Al Qur‟an.
4
 

Dari permasalahan tersebut maka solusi yang dapat dikembangkan 

yaitu memanfaatkan penggunaan aplikasi yang bisa mempermudah 

berlangsungnya pembelajaran Al Qur‟an dengan membentangkan aplikasi 

secara berulang kali tanpa waktu yang lama, sehingga siswa tidak akan bosan 

dan jenuh. Istilah aplikasi merupakan program untuk melaksanakan suatu 

fungsi yang siap untuk dipakai oleh user (pengguna). 

                                                             
2
 Syahrul Anshari,“Muslim Indonesia Terbanyak di Dunia, 70 Persen Belum Bisa Baca 

Alquran”. Oktober 11, 2018. https://www.viva.co.id/berita/nasional/1083577-muslim-indonesia-

terbanyak-di-dunia-70-persen-belum-bisa-baca-alquran. 
3
 Observasi di MTS Al Hidayah Jember,12 Juli 2021. 

4
 Observasi di MTS Khalid Bin Walid Jember, 15 Juli 2021. 
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Sebagaimana hasil penelitian milik Dedi Afriyansyah bahwa dalam 

Pembelajaran Al Qur‟an di MI (Madrasah Ibtidaiyah) Negri Sunailiat 

menggunakan aplikasi mobile hijaiyah dan iqra‟ berbasis android pada 

aplikasi ini digunakan untuk meningkatkan kreativitas murid serta dirancang 

untuk murid MI
5
, Selain itu hasil penelitian milik Hamim Latifah 

menyebutkan  metode tsaqifah karya umar taqwim dengan tambahan quiz 

diterapkan pada pembelajaran Al Qur‟an di SMK (Sekolah Menengah 

Kejuruan) Muhammadiyah Kajen, Namun tanpa adanya peran guru dalam 

pembelajaran Al Qur‟an melalui aplikasi tidak akan dapat melaksanakan 

pembelajaran karena tidak ada yang mengarahkan, maka perlunya peran guru 

sangat penting pada pembelajaran Al Qur‟an melalui aplikasi. 

Peranan guru merupakan faktor utama keberhasilan pendidikan, upaya 

guru yang dilakukan dalam pembelajaran dituntut mempunyai banyak multi 

peran, tugas maupun kemampuan. Hal itu disampaikan pada Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017, Pasal 1 tentang guru 

bahwa seorang guru profesional harus memiliki tugas utama mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, serta mengevaluasi 

siswa pada pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar dan 

pendidikan menengah.
6
 Adapun peran guru di sini tidak bisa diganti atau 

diubah oleh apapun, tugas guru menyangkut sifat mental manusia seperti 

aspek manusiawi dalam pribadi manusia (siswa), diantaranya sebagai pengajar 

                                                             
5
 Dedi Afriansyah, Aplikasi Mobile Pembelajaran Hijaiyah Dan Iqra Sebagai Sarana 

Membaca Al-Qur‟an Berbasis Android Pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sungailiat (Lampung : 

STMIK Atmaluhur t.th.), 7. 
6
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Tentang guru nomor 19 Tahun 2017, Pasal 
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bertugas merencanakan program pembelajaran, melaksanakan dan melakukan 

penilaian. Kemudian peran guru sebagai pendidik berarti mengarahkan pada 

tingkat kedewasaaan yang berkpribadian sempurna, peran guru sebagai pelatih 

melatih siswa untuk terampil.
7
 

SMP Plus Darus Sholah adalah sekolah Islam berbasis swasta 

berkurikulum basis pesantren, Pembelajaran Al Qur‟an di sekolah tersebut 

dibedakan dua macam pertama pembelajaran Al Qur‟an tanpa aplikasi 

(Murni) kedua Pembelajaran Al Qur‟an dengan aplikasi Holy Qur‟an, 

Perbedaan dari keduanya yaitu pembelajaran Al Qur‟an murni menggunakan 

metode lama musaffah, menyimak juga mendengarkan ilmu Al Qur‟an tajwid, 

lagu Al Qur‟an seperti Qiro‟ah dan pengajarnya pun yang berkompenten tidak 

perlu yang mahir dalam ilmu teknologi, sedangkan dalam pembelajaran Al 

Qur‟an holy hanya guru kompeten teknologi yang dapat mengajar yakni 

melalui aplikasi program yang telah disiapkan oleh sekolah dan telah terinstal 

di laptop dan komputer sehingga memudahkan pembelajaran. 

Menurut keterangan wakil kepala sekolah di SMP Plus Darus Sholah 

bahwa adanya program Al Qur‟an Holy agar siswa lebih paham dalam belajar 

dan tidak jenuh maka digunakanlah aplikasi Program Holy Qur‟an namun 

perlunya peran guru terutama dalam mengklik icon menu maupun sebuah 

tema dalam Al Qur‟an, serta kurang mampu dalam menerapkan ilmu 

tajwidnya dalam program holy qur‟an, maka diperlukannya peran guru
8
, 

                                                             
7
 Khairatun Nisa, “Guru Yang Terampil Mengajar dalam Pembelajaran”, Universitas Rias 

: Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia.4. 
8
 Muslimin wakil kepala sekolah SMP Plus Darus Sholah, diwawancarai oleh Penulis, 
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Aplikasi Program Holy Qur‟an Release 6,5 Plus adalah Aplikasi berisikan 

materi tentang seputar Al Qur‟an seperti pembacaan dari ayat-ayat Al Qur‟an 

yang benar baik perkata, perkalimat dan perayat hingga satu surah disertai 

grafis menarik membantu dalam pemicu semangat siswa belajar Al Qur‟an. 

Program ini terdapat di sekolah SMP Plus Darus Sholah dan sepengetahuan 

peneliti tidak ada di sekolah lain.  

Di samping penggunaan aplikasi, mendidik berkaitan pula dengan 

seorang guru karena sekolah unggul dinilai dari hasil output yang bagus maka 

harus dilakukan pendidikan yang unggul pula, ironis sekali jika pendidik 

hanya mengandalkan kemampuan yang pas – pasan ala kadarnya dalam 

mendidik.
9
 sebab tanpa adanya peran tersebut mungkin pembelajaran Al 

Qur‟an tidak terlaksana dengan baik, pembelajaran Al Qur‟an disini memiliki 

indikator hafalan, BTQ (Baca Tulis Qur‟an) serta mengimplementasikan 

kedalam tema – tema tertentu yang ada pada Al Qur‟an, seperti salah satu 

firman Allah SWT dalam surah Al Imran ayat 164, sebagai berikut :  

                         

                           

       

 

Artinya :  “ Sungguh, Allah telah memberi karunia kepada orang-

orangberiman ketika (Allah) mengutus seorang Rasul (Muhammad) di 

tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang 

membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, menyucikan (jiwa) 

mereka, dan mengajarkan kepada mereka Kitab (Al-Qur'an) dan 

                                                             
9
 Hasbulla, Dasar-Dasar ilmu pendidikam ,(Jakarta : Rajawali Press,2015),240. 
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Hikmah (Sunnah), meskipun sebelumnya, mereka benar-benar dalam 

kesesatan yang nyata‟.
10

 

 

Dari ayat di atas menegaskan bahwa ada tiga hal yang menjadi tugas 

Rasul yang juga menjadi tugas para guru dilihat dari Tafsir Tarbawi, yaitu : 

Pertama, yatlu alayhim ayat Allah ( membacakan ayat-ayat Allah), 

artinya seorang guru dituntut agar dapat menyingkap fenomena kebesaran 

Allah yang terdapat dalam materi yang diajarkan, sehingga siswa dapat 

memahaminya dan mengikuti pesan-pesan yang terkandung didalamnya. 

Kedua, yu‟allihim al-kitab wa al-hikmah mengajarkan kepada siswa 

pesan normatif terkandung dalam kitab suci, pesan tersebut berupa isalah 

ilahiah meliputi keimanan, akhlaq, dan hukum yang mesti dipatuhi untuk 

kepentingan manusia dalam menjalani kehidupan. 

Ketiga, yuzakkihim. Pendidik tidak hanya menanmkan ilmu 

pengetahuan tetapi juga membangun moral dan membersihkan dari sifat dan 

perilaku tercelanya.
11

 

Maka dengan demikian dapat diambil hikmah, Ayat tersebut 

menjelaskan gambaran seorang rasul yang juga menjadi guru Umat Islam 

dengan membacakan ayat Al Qur‟an, kemudian menyucikan jiwa serta 

mengajarkan kepada ummatnya mengenai Al Qur‟an, hal tersebut 

mencerminkan nabi Muhammad berperan sebagai pengajar, pendidik serta 

pelatih. Begitupun dengan guru diharapkan menguasai peran dalam proses 

pembelajaran Al Qur‟an. 
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 Depag RI, Al Hidayah Al Qur‟an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka ,72. 
11

 M Yusuf Kadar, Tafsir Tarbawi, ( Yogyakarta : Pekan Baru Zanafa Publishing : 2011), 
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Namun sangat disayangkan dalam Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan (Kemdikbud) mencatat jumlah guru yang tersertifikasi di 

Indonesia belum mencapai 50%, sertifikasi menjadi ukuran dalam menentukan 

kelayakan profesi dan bertujuan menentukan kelayakan guru dalam 

melaksanakan tugas dan perannya.
12

 Dengan begitu diharapkan kepada guru 

menguasai tidak hanya satu peran saja sehingga banyak peran yang dapat 

dioptimalkan sesuai kondisi, fasilitas dan kemampuan siswa,tetapi, yang 

penting yakni orientasi tercapainya tujuan pendidikan secara efisiensi. 

Dengan latar belakang tersebut peran guru dalam pembelajaran Al 

Qur‟an menggunakan aplikasi program Holy Qur‟an diangkat sebagai topik 

penelitian karena mata pelajaran ini memanfaatkan program aplikasi software, 

sehingga membutuhkan peran guru dalam pengoptimalan pembelajarannya, 

dan membutuhkan pemahaman lebih untuk mempelajarinya dengan praktek 

pengaplikasian program untuk meningkatkan pembelajaran Al Qur‟an, Dari 

alasan yang dijelaskan peneliti mempunyai kemauan serta ketertarikan yang 

kuat untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan judul “Peran guru 

dalam pembelajaran Al Qur‟an melalui Aplikasi Program Holy Qur‟an release 

6,5 di SMP ( Sekolah Menengah Pertama ) Plus Darus Sholah Jember Tahun 

Pelajaran 2021/2022” 

B. Fokus Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang yang dijelaskan, fokus penelitian 

yang diangkat dalam penelitian ini yaitu : 

                                                             
12

 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, “Persentase Guru Sertifikasi Data 

Verifikasi”, Desember 11, 2019. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/12/12/guru-

sertifikasi-belum-sampai-50. 



 
 

 
 

8 

1. Bagaimana peran guru sebagai pendidik dalam pembelajaran Al Qur‟an 

melalui Aplikasi Program Holy Qur‟an Release 6,5 Plus di Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) Plus Darus Sholah Jember tahun Pelajaran 

2021/2022/? 

2. Bagaimana peran guru sebagai pengajar dalam pembelajaran Al Qur‟an 

melalui Aplikasi Program Holy Qur‟an Release 6,5 Plus di Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) Plus Darus Sholah Jember tahun Pelajaran 

2021/2022? 

3. Bagaiman peran guru sebagai pelatih dalam pembelajaran Al Qur‟an 

melalui Aplikasi Program Holy Qur‟an Release 6,5 Plus di Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) Plus Darus Sholah Jember tahun Pelajaran 

2021/2022? 

C. Tujuan Penelitian 

Menindak lanjuti dari fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian 

ini adalah : 

1. Mendeksripsikan peran guru sebagai pendidik dalam pembelajaran Al 

Qur‟an melalui Aplikasi Program Holy Qur‟an Release 6,5 Plus di 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Plus Darus Sholah Jember tahun 

Pelajaran 2021/2022? 

2. Mendeksripsikan peran guru sebagai pengajar dalam pembelajaran Al 

Qur‟an melalui Aplikasi Program Holy Qur‟an Release 6,5 Plus di 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Plus Darus Sholah Jember tahun 

Pelajaran 2021/2022? 
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3. Mendekskripsikan peran guru sebagai pelatih dalam pembelajaran Al 

Qur‟an melalui Aplikasi Program Holy Qur‟an Release 6,5 Plus di 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Plus Darus Sholah Jember tahun 

Pelajaran 2021/2022? 

D. Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian berperan serta dalam hal memberikan sesuatu 

setelah melakukan penelitian, Manfaat yang diperoleh bisa kegunaan teoritis 

maupun kegunaan praktis. Akan tetapi manfaat tersebut harus realistis.
13

 

Adapun manfaat didalam penelitian ini yakni : 

1. Kegunaan Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kemanfaatan yang baik 

bagi semua pihak terkhusus pihak yang memiliki keterkaitan dengan 

pelitian ini dan menambah ilmu pengetahuan mengenai peran guru dalam 

pembelajaran Al Qur‟an melalui aplikasi. 

2. Kegunaan Praktis  

a. Bagi Peneliti 

Dalam penelitian ini diharapkan memperkaya serta memperluas 

suatu pengetahuan, wawasan dari suatu karya ilmiah dan juga sebagai 

bekal nantinya untuk melakukan penelitian lain dimasa datang. 

b. Bagi Sekolah SMP Plus Darus Sholah 

Penelitian ini diharapkan memberi sumbangan pemikiran atau 

masukan-masukan yang positif bagi kepala sekolah dan para guru 

terkait tentang peran guru dalam pembelajaran Al Qur‟an. 
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c. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi literatur tambahan atau 

referensi bagi lembaga UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan juga 

mahasiswa yang mungkin ingin mengembangkan kajian peran guru 

dalam pembelajaran Al Qur‟an melalui Aplikasi.. 

d. Bagi Orang tua siswa 

Penelitian ini diharapkan mampu memberi ilmu pengetahuan 

bagi orang tua atau wali yang juga menjadi guru dirumah sehingga 

mereka dapat memaksimalkan keterlibatannya dalam pembelajaran Al 

Qur‟an. 

E. Definisi Istilah 

Ada beberapa istilah dalam judul penelitian ini yang perlu ditegaskan, 

supaya nantinya antar peneliti dan pembaca dapat memperoleh kesepahaman. 

1. Peran Guru Pembelajaran Al Qur’an 

Peran guru dipahami keikutsertaan seseorang yang dapat membina 

siswa untuk memberikan ilmu guna menjadikan siswa berkepribadian baik 

dengan menjalankan fungsi manifes (terlihat) dan laten (tidak terlihat). 

Pembelajaran Al Qur‟an berarti proses menambah pengetahuan, 

keterampilan dan merubah sikap siswa melalui kegiatan belajar Al Qur‟an 

berupa membaca Al Qur‟an dengan tartil, menghafal sesuai kaidah tajwid, 

menulis dan menafsirkan ayat Al Qur‟an dengan baik dan benar. 

Peran guru dalam pembelajaran Al Qur‟an yang dikehendaki dalam 

judul diatas adalah usaha guru dalam mengajar, mendidik serta melatih 

siswa  membaca, menulis, menghafal dan menafsirkan ayat Al Qur‟an. 
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2. Aplikai Program Holy Qur’an release 6,5 Plus  

Aplikasi Program Holy Qur‟an release 6,5 Plus yaitu Software atau 

perangkat lunak program komputer yang berisikan pembelajaran Al 

Qur‟anul Karim 30 Juz dan dilengkapi oleh beberapa fasilitas seperti : isi 

keseluruhan (Kaffah) Al Qur‟an yang ada 30 Juz baik berupa tulis maupun 

suara, Thema ( Makna dan terjemah), Tafsir, Makhorijul huruf sampai 

tajwid lengkap, mencari ayat dalam Al Qur‟an, Mencari ayat dengan tema, 

Kitab Hadits bukhari muslim, dan lainnya
14

   

Aplikasi Program Holy Qur‟an release 6,5 Plus yang dikehendaki 

dalam judul diatas adalah alat bantu penunjang dalam kegiatan belajar 

mengajar Al Qur‟an di SMP Plus Darus Sholah. 

3. Peran Guru dalam pembelajaran Al Qur’an menggunakan aplikasi 

Program Holy Qur’an Release 6,5 Plus 

Tindakan dan usaha dari guru yang mengajar Al Qur‟an dengan 

penunjang aplikasi program holy qur‟an release 6,5 Plus melalui perannya 

sebagai pendidik, pengajar, dan pelatih terhadap siswa SMP Plus Darus 

Sholah Jember dengan permulaan membaca, menulis,serta menghafal Al 

Qur‟an guna melestarikan serta mengamalkan dalam hidup. 

a. Guru sebagai pendidik yaitu guru bersedia menjadi figure (contoh 

baik), sesuai yang ada di dalam Al Qur‟an bagi siswa serta lingkungan 

dengan standar kualitas yang harus dipenuhi seperti tanggung jawab, 

mandiri, wibawa. 
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b. Guru sebagai pengajar yaitu guru yang menjadikan suatu hal lebih 

jelas dan mentrampilkan siswa dalam pembelajaran Al Qur‟an. 

c.  Guru sebagai pelatih yaitu bertindak sebagai pelatih dalam 

mengembangkan ketrampilan intelektual maupun motorik siswa dalam 

penggunaan aplikasi Al Qur‟an. 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika pembahasan yakni deksripsi alur pembahasannya diawali 

dari bab pertama yakni pendahuluan sampai dengan bab akhir yaitu penutup
15

 

Keseluruhan isi skripsi ini ada beberapa bab yang setiap babnya  terbagi sub 

bab, hal tersebut menjadikan kesatuan tidak terpisahkan. Oleh sebab itu akan 

didekskripsikan secara singkat keseluruhan penelitian. 

Bab pertama adalah pendahuluan, bab ini berusaha memberikan 

gambaran secara singkat mengenai keseluruhan pembahasan sekaligus 

memberikan rambu - rambu untuk masuk pada bab - bab berikutnya, Bab ini 

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

penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua berisi kajian terdahulu dan kerangka teoritik yang berusaha 

menyajikan landasan teori dengan tentang peran guru dalam pembelajaran Al 

Qur‟an. 

Bab ketiga berisikan mengenai method (Metode penelitian), bab ini 

menyajikan bahasan pendekatan serta jenis penelitian, lokasi, subyek, teknik 

                                                             
15
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pengumpul data, analisis data, keabsahan data hingga langkah-langkah 

penelitian. 

Bab keempat berisikan gambaran - gambaran objek penelitian, 

penyajian dan analisis data beserta pembahasan temuan dalam penelitian, 

bagian ini merupakan hasil paparan dari lapangan serta memberikan 

kesimpulan guna menjawab masalah yang telah dirumuskan. 

Bab kelima berisikan kesimpulan juga saran-saran, Kesimpulan ini 

berisi mengenai berbagai temuan hasil analisa dari bab - bab sebelumnya, dan 

juga saran tindak lanjut yang berisi membangun. 

Selanjutnya skripsi ini juga diakhiri dengan daftar pustaka dan 

beberapa lampiran-lampiran sebagai pendukung kelengkapan data skripsi yang 

dilakukan peneliti. 
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BAB II 

KAJIAN KEPUSTAKAAN 

A. Penelitian Terdahulu 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu terkait dengan yang dilakukan. 

dengan melaksanakan langkah-langkah ini, maka akan terlihat keorisinalitas 

dan posisi penelitian yang hendak dicapai.  

Berikut penjelasan hasil penelitian terdahulu yang ada kaitannya 

dengan penelitian ini yaitu : 

1. Penelitian oleh Tuti Meysaroh, yang berjudul “Peranan Guru Pendidikan 

Agama Islam Dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Al Qur‟an 

Siswa SMPN 2 Kota Gajah Lampung Tengah Tahun Pelajaran 2019/2020” 

16
 

Penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif berjenis lapangan, 

Kehadiran peneliti menjadi intrumen kunci secara langsung akan 

mengumpulkan data melalui observasi (pengamatan), dokumentasi dan 

wawancara informan di lapangan. Data yang terkumpul kemudia diseleksi 

dan dianalisis melalui tahap 1) Reduksi data: 2) Penyajian dan 3) 

disimpulkan. Adapun mengenai keabsahan datanya menggunakan 

triangulasi sumber. 

Penelitian ini menghasilkan peranan guru telah dijalankan dengan 

maksimal dengan penerapan 1) Metode Apreding berarti adanya kelompok 
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siswa bisa dan belum bisa sesuai dengan kemampuan siswa; 2) Guru PAI 

berperan aktif mengawasi siswa ketika proses dilaksanakan BTQ ( Baca 

tulis Al Qur‟an) berlangsung dengan membimbing 3) Guru PAI 

memberikan materi-materi dari yang mudah sedang dan sulit secara 

bertahap. Dalam penelitian ini ditemukan pula adanya faktor pendukung 

peran guru BTQ yaitu wali dari siswa atau orang tua dan guru PAI sendiri 

sedangkan faktor penghambatnya media elektronik dan teman yang 

mempengaruhi. 

Penelitian ini memiliki kemiripan dengan peneliti yang dilakukan 

yakni sama-sama memaparkan tentang peran guru PAI dalam 

pembelajaran Al Qur‟an dan sifat penelitiannya yakni mendeksripsikan 

peranan guru Agama Islam, Sedangkan perbedaanya disini penelitian Tuti 

mengaitkan peran guru PAI sebagai pembimbing saja dalam BTQ (baca 

tulis Al Qur‟an) tanpa aplikasi di sekolah SMPN 2 kota gajah. Sedangkan 

penelitian yang dilakukan lebih memfokuskan kepada peran guru sebagai 

pendidik, sebagai pengajar dan sebagai pelatih dalam pembelajaran Al 

Qur‟an dengan penerapan aplikasi program holy Qur‟an. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Eka Puji Lestari yang berjudul “Peran 

Guru Dan Dukungan Sosial Orang tua Dalam Meningkatkan Kemampuan 

Membaca Al Qur‟an Santri Pondok Pesantren Salafiyah Darunnajah 

Adirejo Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur Tahun 2017”
17
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Penelitian ini menggunakan jenis lapangan dengan metode 

kualitatif, Data yang ada dikumpulkan dengan teknik wawancara, 

observasi juga dokumentasi, Teknik analisis menggunakan induktif guna 

mengungkapkan bagaimana peran guru dan dukungan sosial orang tua 

dalam peningkatan kemampuan Baca Al Qur‟an di Pondok pesantren 

Darunnajah Adirejo. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya guru sebagai 

pendidik, pengajar dan pembimbing serta dukungan sosial orang tua sperti 

penghargaan, instrumental, dan informasi sudah dilaksanakan, kemampuan 

santri masih kurang dalamhal pembacaan Qur‟an. Adapun, faktor 

pendukungnya minat dan juga senangat belajar, dan pendidik  kecakapan 

intelektual yang dikuasai, pendidik tersebut adalah sarjanah, lulusan 

pondok pesantren yang punya keahlian kaligrafi dan qiroat,alat pendidikan 

dan kurikulum yang terlaksana, sedangkan faktor penghambatnya adalah 

faktor keluarga yang orang tua tidak bisa baca tulis al qur‟an, bahkan buta 

huruf, faktor sekolah dan segi alat belajar yang kurang memadai serta 

masyarakat yang dari temuan bermain. 

Adapun penelitian ini mempunyai persamaan dengan yang 

dilakukan peneliti yakni pada segi fokus peran guru sebagai pengajar dan 

pendidik dalam membaca Al Qur‟an. Perbedaanya yaitu pada subyek dan 

tempat yang dilakukan yaitu penelitian ini memilih untuk dilaksanakan di 

dalam pondok pesantren sehingga subjeknya kepada santri, dan penelitian 

yang diteliti peneliti yaitu terfokus di sekolah ataupun lembaga formalnya 
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dalam pembelajaran Al Qur‟an dengan penggunaan aplikasi. Selain itu 

penelitian Eka juga membahas segi peran dukungan sosial, orang tua. 

Sedangkan penelitian yang diteliti peneliti yaitu hanya segi guru saja yang 

dikaji. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh A.Asmayani yang berjudul “Peranan guru 

Pendidikan Agama Islam dalam Mengembangkan Kemampuan membaca 

Al Qur‟an peserta didik di SMPN 6 Model Parepare”
18

 

Penelitian di atas menggunakan metode kualitatif jenis dekskriptif. 

Objek pada penelitian ini yaitu peranan guru, sedangkan subjek yang 

diperlukan yakni guru pendidikan agama Islam dan dua siswa masing-

masing kelas. Teknik pengumpulan datanya menggunakan Observasi, 

Wawancara dan dokumentasi. Analisi data menggunakan 1) Reduksi data; 

2) Penyajian data dan 3) penarik kesimpulan.  

Dalam penelitian ini juga mengungkapkan 1) Hasil dari 

kemampuan baca Al Qur‟an sudah cukup baik dengan indikator makhroj 

juga tajwid; 2) Peranan guru PAI dalam pengembangan proses belajarnya 

sudah baik yakni guru memberi arahan sesuai tujuan dan memberi 

pelatihan secara intelektual dan motoriknya dengan metode variatif seperti 

driil, hafalan dan ATM (amati, tiru dan modifikasi), guru sebagai 

motivator memberikan semangat kepada siswa selain itu guru 

melaksanakan ekstrakurikuler sebagai penunjang pembelajaran Al Qur‟an 

di sekolah. 
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 A. Asmayani, “Peranan guru PAI dalam megembangkan Kemampuan Mebaca Al 

Qur‟an Pesrta Didikdi SMPN 6 Model Parepare” (skripsi IAIN Pare-pare,2020). 
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Penelitian ini memiliki kesamaan yakni mengungkapkan peranan 

guru sebagai pelatih melatih siswa untuk dapat mahir belajar Al Qur‟an 

dengan cara sama yakni metode driil dan hafalan ditunjang pula dengan 

pemberian motivasi oleh guru dengan berbagai bentuk. 

Perbedaannya dalam penelitian Asmayani peranan guru yang 

dilakukan yaitu mengaitkan dengan ekstrakurikuler namun didalamnya 

memfokuskan kegiatan pembelajaran inti (intra) di dalam kelas 

pembelajaran Al Qur‟an. 

4. Penelitian dilakukan oleh Haniyah, yang berjudul “Pengelolaan 

pembelajaran baca tulis Al Qur‟an Melalui Fasilitas Holy Qur‟an Pada 

Program Bilingual Di SMP Plus Darus Sholah Jember, Tahun Pelajaran 

2024/2015.”
19

 

Penelitian ini dilaksanakan dengan metode kualitatif berjenis 

lapangan dengan sumber primer dan sekunder, sumber primernya dengan 

pengamatan serta wawancara, sumber sekundernya dokumen yang ada di 

lokasi, Pengumpulan datanya dari interaksi wawancara, observasi dan 

dokumentasi. 

Penelitian Haniyah menghasilkan bahwa pengelolaan pembelajaran 

baca tulis Al Qur‟an (BTA) melalui fasilitas holy qur‟an pada program 

bilingual di SMP-Plus Darus Sholah Jember tahun Pelajaran 2014/2015, 

dapat dilaksanakan sesuai dengan program yang direncanakan, hal ini 
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Haniyah,”Pengelolaan Pembelajaran Baca Tulis Al Qur‟an Melalui fasilitas Holy 

Qur‟an pada program Bilingual di SMP Plus Darus Sholah Jember” (skripsi IAIN Jember, 2015). 
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terlihat pada kuantitas pembelajaran Al Qur‟an yang tidak saja ada pada 

materi PAI pada umumnya, tetapi ada materi khusus membaca Al Qur‟an. 

Penelitian di atas mempunyai kesamaan dengan penelitian yang 

dilakukan yakni sama membahas pembelajaran Al Qur‟an melalui aplikasi 

holy qur‟an, metode yang digunakan yakni kualitatif, keabsahan data 

triangulasi data yaitu sumber data primer memakai wawancara dan 

pengamatan kepada guru dan sumber sekunder merupakan dokumentasi di 

lokasi penelitian.  

Perbedaannya pada fokus masalah skripsi Haniyah memfokuskan hasil 

pengelolaan pembelajaran Al Qur‟an dari segi perencaan, pelaksanaan dan 

evaluasi, dan mengkaji dari segi baca tulis Al Qur‟an, selain itu subyek 

diteliti pada kelas Bilingual sedangkan peneliti menghasilkan penelitian 

yang dilakukan yaitu segi bagaimana peran gurunya dalam pembelajaran 

Al Qur‟an yang didalamnya mempelajari membaca, menulis, menghafal, 

serta mentafsirkan Ayat Al Qur‟an sebagai pngajar, pendidik dan juga 

pelatih secara langsung dengan subyek yang diteliti dari kelas program 

reguler, unggulan, tahfidz, dan juga kitab. 

5. Penelitian yang dilakukan  Oleh Ahmad Fikri Setiawan berjudul “Peranan 

Guru Al Islam Dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Al Qur‟an 

Pada Siswa SMP Muhammadiyah 3 Bandar Lampung”
20

 

Penelitian Ahmad Fikri menggunakan metode kualitatif dengan 

peneliti melakukan penelitian di SMP Muhammadiyah 3 Bandar 
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 Ahmad Fikri Setiawan, “Peranan guru Al Islam Dalam Meningkatkan Kemampuan 

Membaca Al Qur‟an Pada Siswa SMP Muhammadiyah 3 Bandar Lampung “ (Tesis,IAIN Metro 
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Lampung, Pengumpulan datanya melalui pengamatan langsung, 

wawancara dan juga dokumentasi.  

Penelitian Ahmad Fikri menghasilkan peranan guru Al Islam 

menambah serta mengembangkan kompetensi siswa dalam membaca Al 

Qur‟an di sekolah tersebut seperti mengenalkan, menciptakan kecintaan 

dan menciptakan kondisi inovatif dalam pembelajaran Al Qur‟an, 

Penelitian ini juga mendapati faktor penggerak atau pendukung serta 

penghambat dalam proses pembelajaran, faktor pendukungnya ditemukan 

adanya kerjasama guru dan tambahan waktu diluar kegiatan belajar Al 

Qur‟an, sedang faktor penghambat kurangnya wali murid dalam 

memperhatikan anaknya khususnya dalam perhatian pembelajaran agama 

serta sarana kurang memadai. 

Ada persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti 

lakukan yaitu sama – sama membahasa peran guru menjadi faktor utama 

dalam pembelajaran Al Qur‟an dengan cara mengenalkan, menciptakan 

kecintaan Al Qur‟an dan memberikan semangat kepada siswa dan sama – 

sama menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan perbedaanya peneliti 

Fikri selain memfokuskan peran guru secara umum juga memfokuskan 

kepada faktor-faktor pendukung dan penghambat pembelajaran Al Qur‟an 

sedangkan penelitian yang dilakukan fokus bahasannya peranan guru lebih 

rinci yakni sebagai pengajar, pendidik, dan pelatih dalam pembelajaran Al 

Qur‟an.  
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Berdasarkan temuan penelitian yang relevan dan memiliki 

kemiripan, maka sepengetahuan peneliti dapat ditegaskan bahwa 

penelitian tentang “ Peran Guru Dalam Pembelajaran Al Qur‟an Melalui 

Aplikasi Program Holy Qur‟an Release 6,5 Plus Di Sekolah Menengah 

Pertama Plus Darus Sholah Jember Tahun Pelajaran 2021/2022” belum 

pernah diteliti sebelumnya. 

Tabel 2.1 

Persamaan dan Perbedaan Penelitian 

 

N

o 

Nama Judul Persamaan  Perbedaan 

1 2 3 4 5 

1. Tuti 

Maysaro

h (2020) 

Peranan Guru 

Pendidikan 

Agama Islam 

Dalam 

Meningkatkan 

Kemampuan 

Membaca Al 

Qur‟an Siswa 

SMPN 2 Kota 

Gajah 

Lampung 

Tengah Tahun 

Pelajaran 

2019/2020 

 

 

 

 Membahas 

peranan 

guru PAI 

dalam 

proses 

pembelajar

an Al 

Qur‟an 

 Jenis dan 

pendekatan 

penelitian 

 Teknik 

pengumpul

an data 

 Keabsahan 

data 

 Analisis 

data 

 

 Fokus penelitian terdahulu 

fokus peran guru disertahi 

faktor pendukung dan 

penghambat sedangkan 

penelitian saat ini fokus 

pada peran guru saja 

 Lokasi penelitian 

 Hasil temuan 

2. Eka Puji 

Lestari 

(2018) 

Peran Guru 

Dan Dukungan 

Sosial Orang 

tua Dalam 

Meningkatkan 

Kemampuan 

Membaca Al 

Qur‟an Santri 

Pondok 

 Hasil 

temuan 

guru 

sebagai 

pengajar 

dan 

pendidik 

dalam 

membaca 

 Penelitian terdahulu 

membahas peran guru 

dikaitkan dukungan sosial, 

orang tua. Sedangkan 

penelitian yang dilakukan 

membahas tiga peran guru 

 Lokasi penelitian 

 Subjek penelitian 

 Hasil penelitian 
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Pesantren 

Salafiyah 

Darunnajah 

Adirejo 

Kecamatan 

Jabung 

Kabupaten 

Lampung 

Timur Tahun 

2017 

Al Qur‟an 

 Jenis 

pendekatan 

penelitian 

 Teknik 

pengumpul

an data 

 Keabsahan 

data 

 Analisis 

data 

 

 

3. A. 

Asmaya

ni 

(2020) 

Peranan Guru 

Pendidikan 

Agama Islam 

dalam 

mengembangk

an 

Kemampuan 

Membaca Al 

Qur‟an Peserta 

didik SMPN 6 

Model 

parepare 

 Meneliti 

peran guru 

agama 

islam 

dalam 

pembelajar

an Al 

Qur‟an 

bagian 

sebagai 

pelatih 

 Jenis 

pendekatan 

penelitian 

 Teknik 

pengumpul

an data 

 Anlisis data 

 Penelitian terdahulu juga 

memfokuskan pada 

kemampuan siswa 

sedangkan didalam 

penelitian saat ini fokus 

pada usaha guru dalam 

memahamkan kemampuan 

siswa 

 Lokasi penelitian 

 Uji keabsahan data 

 Hasil penelitian 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

Haniyah 

(2015) 

 

 

 

 

 

 

 

Pengelolaan 

pembelajaran 

baca tulis Al 

Qur‟an 

Melalui 

Fasilitas Holy 

Qur‟an Pada 

Program 

Bilingual Di 

SMP Plus 

Darus Sholah 

Jember, Tahun 

Pelajaran 

2024/2015 

 Membahas 

mengenai 

program 

Holy 

Qur‟an 

 Jenis dan 

pendekatan 

penelitian 

 Pengumpul

an data 

 Analisis 

data 

 Keabsahan 

 Lokasi 

 Penelitian terdahulu lebih 

terfokuskan kepada 

pengelolaan pembelajaran 

Al Qur‟an dari segi 

perencanaan, pelaksanaan 

dan evaluasi. 

 Subyek yang diteliti hanya 

kelas bilingual namun 

penelitian yang diteliti 

peneliti subyek dari siswa 

bilingual,reguler,unggulan

,tahfidz dan kitab 

 Hasil Penelitian 

 Hasil temuan 
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5 Ahmad 

Fikri 

Setiawa

n (2020) 

Peranan Guru 

Al Islam 

Dalam 

Meningkatkan 

Kemampuan 

Membaca Al 

Qur‟an Pada 

Siswa SMP 

Muhammadiya

h 3 Bandar 

Lampung 

 Meneliti 

peran guru 

membaca 

Al Qur‟an 

 Jenis dan 

pendekatan 

penelitian 

 Pengumpul 

data 

 Analisis 

data 

 Keabsahan 

data   

 Pembahasan faktor 

pendukung dan 

penghambat dalam upaya 

guru berperan sedangkan 

penelitian saat ini tidak 

membahas faktor 

pendukung dan 

penghambat 

 Lokasi penelitian 

 Hasil temuan 

 

Dari beberapa kajian terdahulu di atas peneliti menemukan beberapa 

kelemahan dalam skripsi yang telah diteliti sebelumnya, pertama penelitian 

yang dilakukan oleh Tuti Maysaroh yang berjudul Peranan guru PAI dalam 

meningkatkan kemampuan membaca Al Qur‟an Siswa SMPN 2 Kota Gajah 

Lampung Tengah Tahun Pelajaran 2019/2020, yaitu kurang dalam 

menjelaskan macam - macam teori peran guru PAI.  

Kedua, penelitian Eka Puji yang berjudul Peran guru dan dukungan 

sosial orang tua dalam meningkatkan kemampuan membaca Al Qur‟an Santri 

Pondok Pesantren Salafiyah Darunnajah Adirejo Kecamatan Jabung 

Kabupaten Lampung Timur Tahun 2017, yaitu kurang menjelaskan indikator-

indikator atau batasan-batasan peran guru sebagai pengajar, pendidik dan juga 

pembimbing dalam membaca Al Qur‟an. Ketiga, penelitian yang dilakukan A 

Asmayani yang berjudul Peranan guru pendidikan Agama Islam dalam 

mengembangkan kemampuan membaca Al Qur‟an peserta didik SMPN 6 

Model Parepare, dengan kelemahan yang peneliti temukan kurangnya subyek 

penelitian orang tua dari siswa karena bagaimanapun mereka akan mengetahui 
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bagaimana perkembangan kemampuan membaca Al Qur‟an putra – putrinya 

di rumah. 

Keempat, Penelitian oleh Haniyah yang berjudul Pengelolaan 

pembelajaran Baca Tulis Al Qur‟an melalui fasilitas Holy Qur‟an pada 

Program Bilingual di SMP Plus Darus Sholah Jember Tahun Pelajaran 

2014/2015, yaitu kurangnya mengaitkan teori yang relevan dalam temuan 

bahasan penelitian. 

Kelima, Penelitian Ahmad Fikri dengan judul Peranan Guru Al Islam 

Dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Al Qur‟an Pada Siswa SMP 

Muhammadiyah 3 Bandar Lampung, kelemahannya yakni lebih mempertajam 

faktor pendukung dan penghambat daripada peranan guru Al Islam dalam 

meningkatkan kemampuan membaca Al Qur‟an. 

Dari beberapa kajian terdahulu di atas, maka posisi penelitian ini yang 

berjudul “Peran Guru Dalam Pembelajaran Al Qur‟an melalui Aplikasi 

Program Holy Qur‟an release 6,5 Plus di SMP Plus Darus Sholah Jember 

Tahun pelajaran 2021/2022” yang membahas mengenai peran guru sebagai 

pengajar, pendidik dan pelatih dalam pembelajaran Al Qur‟an melalui 

Aplikasi Program Holy Qur‟an Release 6,5 Plus diharapkan dapat menjadi 

penyempurna maupun pelengkap dari penelitian sebelumnya sehingga dapat 

berkembang dengan berkesinambungan. 

B. Kajian Teori 

Kajian teori ini memuat bahasan-bahasan teori yang menjadi prespektif 

dalam penelitian. Dalam hal ini dikupas bahasan teori secara luas dan 
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mendalam serta semakin memperluas pula wawasan peneliti untuk mengkaji 

permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah, Posisi adanya teori 

dalam penelitian kualitatif diletakkan sebagai prespektif, bukan diuji 

sebagaiman penelitian kuantitatif.
21

  

1. Kajian Teori Peranan Guru Dalam Pembelajaran 

a. Pengertian peran Guru 

Menurut Suhardono, Peran dapat diartikan sebagai perangkat 

atau patokan yang membatasi apa perilaku yang mesti dilakukan oleh 

seseorang atau yang menduduki suatu posisi.
22

 Sedangkan guru 

merupakan orang yang bisa digugu dan diikuti fatwa dan 

perkataanya.
23

  

Peran guru terdapat dua fungsi yaitu manifes dan laten. fungsi 

manifes yaitu fungsi yang nampak, fungsi manifes dari guru 

merupakan fungsi yang diharapkan, disengaja, dan disadari dari guru 

oleh masyarakat pada suatu ruang terdiri dari : guru sebagai pengajar, 

guru sebagai pendidik, guru sebagai teladan, dan guru sebagai 

motivator. sedangkan fungsi laten dari guru yaitu fungsi yang tidak 

diharapkan, disengaja, dan disadari dari guru terhadap masyarakat pada 

suatu ruang terdiri dari : guru sebagai pelabel, guru sebagai 

penyambung lidah, pengekal status quo.
24
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 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah,46. 
22

 Edi Suhardono, Teori, Peran, Konsep, Derivasi dan implikasinya, (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, 1994),15. 
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Ahmad D Marimba melihat guru sebagai pemikul tanggung 

jawab besar, dalam konteks pendidikan islam guru disebut murobbi, 

mu‟allim, mu‟addib, mudarris dan mursyid untuk pengembangan 

seluruh potensi anak baik afektif ( rasa ), kognitif ( cipta ), 

psikomotorik ( karsa ) dalam pembelajaran 
25

  

Menjadi seorang guru menurut Oemar Hamalik dikutip oleh Halid 

Hanafi yaitu wajib mempunyai bakat guru, Ahli bidang keguruan, 

menjaga mental sehat, sehat lahir dan batinnya, mempunyai 

pengetahuan dan pengalaman luas, jiwa pancasila Berdasar penjelasan 

di atas maka dapat disimpulkan peran guru yaitu segala bentuk 

keikutsertaan guru dalam mengajar dan mendidik siswa untuk 

tercapainya tujuan belajar, dapat juga merujuk pada menilai, 

membimbing, mengajar, mendidik, dan lainnya. 

b. Macam – macam Peran Guru  

Guru menyandang banyak peran dalam proses pembelajaran 

dengan siswa diantaranya peran dari guru yaitu : 

1) Komunikator, Guru menjadi sahabat yang suka memberi nasihat. 

2) Motivator, memberikan arahan, petunjuk, pengembangan sikap, 

dorongan dan pembimbing sikap tingkah laku serta nilai-nilai 

baik.
26

. 
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Namun menurut Pray Katz dari Imam Wahyudi, berpendapat ada 

enam belas peran guru yakni : 

1) Guru pendidik, guru menjadi figure serta contohnya bagi siswa, 

dengan memiliki kepriibadian baik mencakup bertanggung jawab, 

berwibawa, biasa hidup mandiri dan juga disiplin, karena menjadi 

seorang tokoh yang dapat mempengaruhi diri, dan pribadi lainnya. 

2) Guru Sebagai pengajar, Lebih menekankan guru membantu dalam 

memahamkan proses pembelajarannya. 

3) Guru sebagai pembimbing, disini tugasnya mengarahkan, dan 

memberikan bekal serta bertanggung jawab kepada siswa. 

4) Guru sebagai pelatih, bertugas memberi pelatihan kemampuan serta 

ketrampilan yang sifatnya afektif, psikomotorik, dan intelektal. 

5) Guru sebagai penasihat, yang artinya guru berperan serta memberi 

bimbingan maupun konseling kepada siswa. 

6) Guru sebagai pembaharu, pemberian ide pokok atau pandangan 

kedepan hingga siswa bisa menghasilkan karya. 

7) Guru sebagai model atau teladan, ia harus menjadi cerminan bagi 

siswa guna merubah diri dalam kebaikan atau akhlaq baik dengan kata 

lain baik tidaknya guru tergantung kepribadiannya. 

8) Guru sebagai peneliti, yaitu berusaha mencari sesuatu yang pasti dan 

benar seperti para filsafat yang selalu menggali dan mengasah sesuatu 

kebenaran. 
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9) Guru sebagai pendorong kreativitas, dapat menciptakan yang memang 

sebelumnya tidak ditemukan. 

10) Guru sebagai pembangkit pandangan, dapat merubah pandangan yang 

sudah terjadi dan membenarkan kedepannya serta menatap yang benar. 

11) Guru sebagai pekerja, dapat melakukan pekerjaan sesuai jadwal 

dengan aktif berperan. 

12)  Guru pemindah kemah, artinya dapat membawa siswa bertransformasi 

dari yang lama ke baru. 

13) Guru sebagai emansipator yaitu guru harus mengenal kebutuhan 

peserta didiknya, seperti kemauan bertanya,mengajukan pendapat dan 

berkreasi. 

14) Guru sebagai evaluator, guru bertugas memberikan feed back terhadap 

hasil siswa belajar dan mengevaluasinya. 

15) Guru sebagai pengawet, yaitu guru mempertahankan ilmu dan budaya 

dari zaman ke zaman, karna hasil karya dahulu masih banyak yang 

bermakna dan bermanfaat. 

16) Guru sebagai kulminator, berarti dapat mengarahkan proses 

pembelajaran dari awal – akhir ysng menunjukkan arah masa depan.
27

 

Berbeda pula dengan pandangan Heri Susanto yang menurutnya 

peran guru jika diidentifikasikan dengan filosofi ki hajar dewantara ing 

ngarso sing tulodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani yaitu :  
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1) Guru sebagai suri tauladhan ( ing ngarso sing tulodho ), berarti 

menjalankan fungsi sebagai pemimpin sebab yang akan di depan dan 

jadi contoh. 

2) Guru sebagai penggerak ( ing madya mangun karso ), guru sebagai 

penggerak inovasi dalam hal pendidikan serta peradaban dengan benar.  

3) Guru sebagai pemberi motivasi ( tut wuri handayani ), guru 

memberikan dorongan kepada siswa agar dapat menyelesaikan setiap 

persoalan atau kasus yang diterima siswa.
28

. 

Peran guru dalam dunia pendidikan sangatlah banyak tetapi yang 

paling mendasar tugas dan peran guru adalah mengajar, namun tidak 

hanya mengajar saja ada juga mendidik dan melatih serta mengarahkan 

siswa ketika menemukan kendala, karena ia bertanggung jawab pada siswa 

untuk mencapai tujuan pendidikan. 

Didasarkan pada teori di atas, peneliti hanya membahas tiga peran 

guru dalam penelitian karena dari ketiganya merupakan peranan kesatuan 

dan berkesinambungan dengan pembelajaran Al Qur‟an menggunakan 

Aplikasi yakni sebagai pendidik, pengajar dan pelatih, guru sebagai 

pendidik dapat mentrasferkan nilai-nilai kebaikan moral akhlaq sehingga 

siswa ditemukan berperangai sopan dan baik, adapun peran mengajar 

dibuktikan dengan ditemukan nilai raport hasil siswa selama belajar bagus 

dan dapat menerapkan pembelajaran Al Qur‟an seperti menghafal dengan 

lancar, sebagai pelatih karena tidak semua guru dapat mnjadi pengajar Al 
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 Heri Susanto, Profesi Keguruan, ( Lampung : Universitas Lampung Mangkurat,202) 
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Qur‟an kecuali mempunyai ilmu IT (Teknologi) yang bagus, diantara 

ketiga peran tersebut yaitu : 

1) Guru Sebagai Pendidik 

Pendidik mempunyai tugas sebagai suri tauladhan kepada 

siswa, karena berhasil tidaknya pendidik dapat terlihat dari hasil 

didikannya, pendidik dikatakan sukses apabila dapat memberikan 

suatu ikatan nilai universal kepada siswanya dan menjauhkan siswa 

dari pemikiran yang dapat merusaknya.  

Islam mengangkat derajat pendidik karena mulianya yang 

dilakukan dengan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Hal tersebut 

bersesuaian dengan Firman Allah Surah Al Baqoroh ayat 129 sebagai 

berikut
29

 :  

                           

                    

 

Artinya :  “Ya Tuhan Kami, utuslah untuk mereka seorang Rasul dari 

kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-

ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab ( Al 

Qur‟an) dan Al Hikmah (Sunnah) serta mensucikan mereka. 

Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha 

Bijaksana (Qs Al Baqarahayat 129)” 

Pemaparan diatas sesuai dengan apa yang disampaikan 

Mulyasa tentang peran guru sebagai pendidik yang bisa dijadikan 

contoh siswa maupun sekitarnya, supaya menjadi pendidik yang 
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 Departemen Agama Republik Indonesia, Al Hidayah Al Qur‟an Tafsir Per Kata Tajwid 
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disegani harus punya rasa tanggung jawab, wibawa, mandiri serta 

disiplin. 

Pertama, rasa bertanggung jawab berarti disini guru dapat 

mempertanggungjawabkan yang dikatakan, baik itu perbuat baik atau 

melanggar tatanan sosial maupun tidak, karena guru disini harus tau 

dan paham betul nilai-nilai norma kesosialan serta berupaya berbuat 

perilaku sesuai nilai norma
30

. 

Kedua, Wibawa berarti guru dapat hadir di situasi 

bagaimanapun baik kapanpun serta dimanapun meskipun itu diluar 

sekolah, disegani karena integritasnya yang baik. Wibawa berarti guru 

mempunya sesuatu kelebihan seperti dari nilai spritualnya,intelektual, 

pribadinya dan kelebihan ilmu pengetahuan seni dan juga bidang yang 

diampunya. 

Ketiga, Mandiri yakni guru dapat menyelesaikan sesuatu 

dengan mengambil suatu langkah yang benar, sering kali terjadi 

masalah antara siswa dengan pendidik, siswa dengan siswa serta siswa 

dengan masyarakat, untuk itu guru harus menjadi mandiri dalam 

penyesuaian kondisi lingkungan terkhusus dalam proses pembelajaran, 

karena ketika suatu masalah pembelajaran ditemukan maka diharapkan 

guru mengambil keputusan yang tepat dan benar. Keempat adalah 

disiplin guru harus melaksanakan dan mengikuti peraturan serta tata 

tertib yang ada, karena atas kesadaran professional mereka bertugas 
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untuk membiasakan mendisiplinkan siswa dari hal kecil, sedang dan 

besar seperti cara berpakaian, tidak terlambat dan membaca do‟a dan 

lainnya yang bisa membiasakan siswa untuk disiplin terutama dalam 

pembelajaran Al Qur‟an. Disiplin juga dapat diartikan kesesuaian 

sehariannya guru menepati janji kepada siswa atau orang lain, 

melaksanakan tata tertib patuh kepada aturan maupun norma yang ada 

Dalam literatur yang lain Djamarah dikutip oleh Heri Susanto 

mengatakan seorang pendidik berperan sebagai
31

 : 

a) Korektor, yaitu memahami betul permasalahan dalam proses 

belajar bersikap adil dalam pemberian nilai baik dan buruk, 

mempertahankan nilai baik pada diri siswa dan menyingkirkan 

yang buruk dari jiwa dan watak siswa. 

b) Inspirator, yaitu guru memberikan siswa ilham yang baik serta 

petunjuk bagaimana belajar dengan baik,mengajarkan memadukan 

teori dengan praktik, Dalam pemberian petunjuk tidak wajib dari 

teori saja melainkan pengalaman bagaimana belajar yang baik  

c) Informator,guru harus mampu membuat siswa faham betul 

mengenai materi yang disampaikan serta menyesuaikan dengan 

ilmu teknologi yang berkembang. 

d) Organisator, bertugas mengelola pembelajaran dengan menyusun 

tata tertib, rencana maupun tindakan. 
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e) Motivator, mampu mendorong dan memberi semangat siswa agar 

semangat belajar, guru dapat menganalisis latar belakang sebab 

malasnya belajar. 

f) Inisiator, berarti dapat mengembangkan iklim belajar siswa, guru 

harus berinteraksi edukatif, inisiatif berfikir dengan tidak hanya 

mengandalkan suber belajar teks atau pembelajaran konvensional 

namun harus mengikuti perkembangan teknologi dan mulai 

melakukan kemajuan dalam pengajaran, sehingga siswa paham 

pengoperasian teknologi. 

g) Fasilitator, guru diharuskan dapat melengkapi alat serta sarana 

pendukung pembelajaran. 

h) Pembimbing, untuk perkembangan kedewasaan peserta didik maka 

guru bertugas sebagai pembimbing dalam hal emosional maupun 

psikologis. 

i) Demonstrator, dalam proses pembelajaran tidak semua materi 

mudah dicerna dengan baik ada yang sulit dicerna, maka tugas 

guru mendemonstrasikan untuk diikuti siswa seperti cara berbicara 

yang sopan, bagaimana meminta bantuan dan lainnya. 

j) Pengelola kelas, guru dapat menyediakan dan menggunakan kelas 

dengan sebaik-baiknya. 

k) Mediator, guru memastikan jika ada yang berbeda pendapat 

memberi arahan penengah dan pengatur lalu lintas diskusi. 
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l) Supervisor, guru menunjukkan kemampuan menawarkan 

alternative solusi permasalahan yang ditemukan. 

m) Evaluator, mengukur keberhasilan peserta didik dan memberi nilai 

apakah sudah baik dan berhasil dalam proses belajar. 

2) Guru Sebagai Pengajar 

Tugas pengajar adalah menyampaikan pengetahuan kepada 

siswa, mewariskan kebudayaan serta mengkondisikan pembelajaran 

siswa dengan memberikan bimbingan belajar, mengajar jika ditinjau 

dari isinya maka menyampaikan pengetahuan dengan memberikan 

bahan ajar, prosesnya dapat dilakukan dengan memberikan contoh 

kepada siswa untuk dipraktikkan dan menjadi kecakapan dalam 

kehidupan sehari-hari.
32

  

Guru sebagai pengajar seperti sutradara yang merencanakan 

keberhasilan siswa, gagal merencanakan bisa dampak kepada 

kegagalan untuk itu perlunya menyiapkan script yang memuat 

perencanaan,proses pembelajaran,strategi mengajar, alat peraga yang 

digunakan, alat penilaian karakter yang dihidupkan dalam diri siswa. 

Guru dituntut untuk berwenang mensukseskan siswa dengan 

kemampuan dibidangnya, seperti : 

a) Sebagai fasilitator fungsinya memberikan kemudahan saat belajar. 

b) Sebagai pembimbing fungsinya memberi bantuan kepada siswa 

saat kesulitan belajar. 
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c) Sebagai penyedia lingkungan fungsinya agar siswa dapat belajar 

nyaman. 

d) Sebagai model berfungsi memberi contoh saat pembelajaran. 

e) Sebagai motivator penyebar usaha pembaruan siswa. 

f) Sebagai agen perkembangan kognitif, menyebar luaskan ilmu 

pengetahuan dan teknologi kepada siswa. 

g) Sebagai manajer, pemimpin kelompok dam kegiatan belajar.
33

 

Mukhlis Sumani mengutarakan tugas dari guru sebagai 

pengajar yaitu :  

a) Bertanya, Mengajukan pertanyaan, Dalam hal ini guru 

mengajukan serangkaian pertanyaan untuk mengumpulkan 

informasi tentang apa yang sudah dipelajarinya untuk mengetahui 

sejauh mana pemahamannya. 

b) Menjelaskan, meneranagkan, Hal tersebut dilakukan guru untuk 

memberikan informasi atau penjelasan secara lisan disini guru 

menggunakan berbagai metode dalam pembelajaran Al Qur‟an 

c) Modeling, Guru mengajar dengan bantuan model – model atau alat 

peraga ,model membantu siswa memperbarui struktur kognitifnya 

dan membantu menjadi jembatan pemahaman siswa. 

d) Demonstrasi, Guru menunjukkan perilaku dan mencoba sesuatu 

dihadapan siswa misalnya guru menunjukkan latihan fisik 

merangsang kesegaran otak dalam menerima pembelajaran. 
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e) Membangun kolaborasi, Pembelajaran kolaboratif meliputi kerja 

sama antar dua siswa atau lebih dengan berbagai pertimbangan. 

f) Memberikan penguatan, Pada apersepsi guru menjelaskan manfaat 

dari apa yang dapat diraih siswa dari mempelajari pokok bahasan. 

g) Memberikan variasi, Upaya guru dalam mengurangi kebosanan 

siswa dalam belajar di kelas maupun di luar kelas. 

h) Keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, Membuka 

pembelajaran dapat diartikan aktivitas guru menciptakan suasana 

siap mental dan menimbulkan atensi siswa agar terpusat pada apa 

yang akan dipelajari, menutup berarti mengakhiri kegiatan 

pembelajaran. 

i) Learning by teaching, guru berarti belajar sambil mengajar. 
34

 

3) Guru Sebagai Pelatih 

Pelatihan adalah proses memperoleh serta meningkatkan 

ketrampilan dalam pendidikan, ketrampilan tersebut berupa (fisik, 

intelektual, sosial, dll) waktunya lebih singkat dan lebih 

mengutamakan praktek daripada teori. Dalam pembelajaran perlu 

adanya latihan ketrampilan baik intelektual maupun motoriknya 

sehingga guru dituntut jadi pelatih. Guru dapat membentuk kompetensi 

dasar sesuai dengan potensi siswanya, dengan memperhatikan 

perbedaan individu dan lingkungan.
35

 Tanpa latihan sudah pasti siswa 
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tidak akan dapat mencapai kemahiran dalam mencapai suatu 

pembelajaran. 

Dari segi isi melatih dapat berarti kecakapan atau ketrampilan ( 

life skills ) namun dari segi proses berarti dicontohkan ( role model ) 

dan dari tinjauan strategi metode melalui simulasi, strategi, praktik dan 

magang
36

 

Menurut gertsner, guru yang hanya menjadi pemasok 

pengetahuan dan intrusktur harus diganti dengan peran guru menjadi 

pelatih (coach), Guru sebagai pelatih mengemban tugas membantu 

siswa untuk menemukan cara mereka sendiri dalam menyerap ilmu 

pengetahuan, guru sebagai pelatih dapat meyakinkan siswa untuk 

memiliki peralatan belajar, memotivasi mereka untuk bekerja keras, 

mendorong mencapai tujuan bersama, membantu menghargai 

pembelajaran serta mengapresiasi pengetahuan.  

Menurut Admijaja dan Setiawan guru sebagai pelatih harus 

memperhatikan : 

a) Perilaku, selain melatih ia bertugas mentransformasikan nilai 

perilaku sehingga siswa sportif, hormat dan menghargai lawannya. 

Guru dapat membuat siswanya untuk berkeinginan untuk prestasi, 

kemauan belajar, memotivasi, memperhatikan, dan perbaikan 

secara terus menerus. 
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b) Kepemimpinan, pelatih bersikap tegas, tidak meragukan, apalagi 

mencurigakan, meskipun siswa banyak melakukan kesalahan tetap 

bersikap tegas dan menjadi komando. 

c) Banyak memiliki Pengetahuan dan ketrampilan, Konsep atau 

pendekatan yang berarti pengetahuan. Latihan dimulai dari 

pngetahuan yang diterima. Guru dapat menerima ilmu seluas-

luasnya dengan terus belajar dan mengajar lalu mempraktikkan. 

d) Keseimbangan emosional, tetap bersikap dingin dalam kondisi 

apapun karena yang dilatih adalah yang belum matang emosional 

dan kedewasaanya.  

e) Humoris, Kemampuan guru tetap merilekskan siswa tidak tegang 

dan takut dalam  mengikuti pembelajaran.
37

 

Namun berbeda dengan pendapat Wendy untuk melakukan 

latihan dalam pembelajaran maka guru tugas guru Mengasah 

Knowladge, Membiasakan Skill, Menerapkan Attitude dengan prinsip  

: 

a) Memberi Motivation, yaitu motivasi yang merupakan alasan untuk 

belajar dalam meningkatkan motivasi belajar maka dapat 

dilakukan peran reward (Hadiah) untuk yang bisa melakukan atau 

punishment (hukuman) untuk yang tidak bisa. 
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b) Memberi Feedback, yaitu umpan balik berupa keterangan atau 

keberhasilan,kemajuan yang dicapai seseorang dalam program 

latihan. 

c) Sebagai Learning by doing, makin banyak indra yang digunakan 

maka hasil dari proses pembelajaran akan semakin baik.
38

  

Guru bertugas mengarahkan dan melatih siswa berusaha 

mewujudkan tiga kecakapan yakni : 

a) Kecakapan rasio siswa dalam arti pengembangan pola pikirnya. 

b) Kecakapan emosional siswa dalam arti pengembangan mentalitas, 

kedewasaan dalam menemukan dan menyelesaikan masalah. 

c) Kecakapan spiritual berarti mengembangkan aspek ritualitas 

sebagai hamba Allah. 
39

 

Menjadi guru diperintah Allah untuk memudahkan bahasan 

dalam materi pelajaran meski secara umum kondisi anak-anak berbeda 

satu sama lainnya baik mental,akal dan intelektualnya, seperti makna 

hadits “ Beri lah kabar gembira dan jangan bercerai serta memilih 

yang ringan dan mudah” bermaksud memberikan kemudahan 

sehingga siswa paham dan tidak bosan belajar.
40

 Pembahasan di atas 

disimpulkan guru harus menggali sebanyak-banyaknya ilmu 

pengetahuan sehingga bisa mengikuti perkembangan zaman yang 

mengalami kemajuan teknologi dalam pembelajaran sekolah.  
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2. Pembelajaran Al Qur’an 

a. Pengertian Pembelajaran Al Qur’an 

Pembelajaran Al Qur‟an merupakan suatu proses penambahan 

ilmu pengetahuan, ketrampilan, perubahan sikap siswa dalam kegiatan 

belajar Al Qur‟an berupa membacanya dengan benar (tartil), menghafal 

dengan baik, menulis benar sesuai kaidah tajwid
41

. Mengajarkan Al 

Qur‟an menggunakan teori belajar dan asas pendidikan yang berlaku, 

dengan komunikasi yang bagus yaitu guru mengajar siswa belajar Al 

Qur‟an. 

b. Tujuan Pembelajaran Al Qur’an 

Dengan adanya pembelajaran Al Qur‟an maka memiliki 

beberapa tujuan, diantaranya yakni : 

1) Membentuk kemampuan dasar siswa menulis, membaca, serta 

membiasakan baca Al Qur‟an sesuai dengan bacaan yang dicontoh 

Nabi Muhammad SAW.
42

 

2) Mewujudkan pemahaman dan penghayatan terhadap kandungan Al 

Qur‟an melalui sikap keteladanan dan juga pembiasaan. 

c. Ruang Lingkup Pembelajara Al Qur’an 

Adapun Ruang lingkup pembelajaran Al Qur‟an diantaranya : 

1) Pengetahuan dasar membaca, menulis ayat Al Qur‟an yang benar 

sesuai dengan kaidah tajwid. 
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2) Pengetahuan dasar mengenai tahsin seperti makharijul huruf atau 

pengucapan huruf hijaiyah secara tepat dan benar. 

3) Hafalan surah pendek dan pemahaman makna dari kandungan Al 

Qur‟an. 

4) Pengamalan ayat-ayat Al Qur‟an melalui pembiasaan dan 

keteladanan  

5) dalam kegiatan sehari-hari
43

. 

d. Metode Pembelajaran Al Qur’an 

Dalam mempelajari Al Qur‟an banyak sekali cara yang dapat 

diterapkan seperti metode Jibril, metode iqro‟, metode qiro‟ati, metode  

Al Baghdadi, dan metode Ummi 

Selain itu menurut Muhammad Zein terdapat tiga metode yang 

dilakukan Rasulullah dalam pembelajaran Al Qur‟an yaitu : 

1) Metode Dialog Qur‟ani, pembelajaran dilakukan dengan dialog 

interaktif dengan dua orang yang menguhubungkan pemikiran 

maksudnya disini antara siswa dengan guru. 

2) Metode Kisah Al Qur‟an, Melalui media cerita dengan kisah teladan 

– teladan yang ada dalam Al Qur‟an. 

3) Metode keteladanan, Mengajar dengan memberikan contoh langsung 

dalam pembelajaran. 

4) Metode praktek dan perbuatan, dengan menyedikitkan teori namun 

lebih banyak melakukan praktik langsung. 
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5) Metode Ibrah dan mau‟izzah, mengajarkan dengan mengambil 

pelajaran atau hikmah dalam proses pembelajaran yang berlangsung. 

6) Metode Targhib dan tarhib, ini berkaitan dengan hadiah dan 

hukuman agar siswa memiliki tanggung jawab dalam 

pembelajaran.
44

 

7) Metode Driil, yaitu berkaitan dengan latihan maupun praktek yang 

dilakukan berulang-ulang kali yang berhubungan dengan software 

atau aplikasi komputer secara continue dengan mendapat 

ketrampilan praktis tentang pengetahuan yang didapatnya, 

pelaksanaanya siswa terlebih dahulu diberikan materi, kemudian 

dibimbing guru dan setelah itu siswa mempraktikkan sehingga jadi 

mahir, penggunaan metode ini biasanya digunakan pembiasaan 

mengejakan solat, membaca Al Qur‟an dan sejenisnya.
45

 

Secara umum teknik dalam mengajar ini biasa diterapkan untuk 

tujuan pertama agar siswa menguasai ketrampilan motorik ataupun 

gerak seperti penghafalan kata atau mufrodat, menulis menggunakan 

alat, dan melenturkan gerakan. Kedua, mengembangkan kecakapan 

intelektual seperti menerjemahkan, memaknai danlainnya. Ketiga,guru 

mempunyai kemampuan menghubungkan suatu keadaan dengan 

lainnya. 
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Langkah-langkah pembelajaran dengan metode drill yakni 

menjelaskan terlebih dahulu materi atau tujuan dari pembelajaran, 

kemudian pusatkan perhatian kepada siswa terhadap apa yang akan 

dilakukan latihan, kemudian guru menunjukkan kesalahan-kesalahan 

siswa saat melakukan dan menjelaskan letak salah tersebut dan terakhir 

latihan sebaiknya tidak dilaksanakan terlalu lama atau cepat sesuaikan 

dengan kondisi kelas dan juga kesanggupan siswa. 

3. Program Holy Qur’an 

a. Pengertian Program Holy Qur’an   

Program Holy Qur‟an adalah Software atau perangkat lunak 

pada program komputer yang berisi pembelajaran Al Qur‟an 30 Juz, 

dilengkapi oleh beberapa fasilitas guna penunjang pembelajaran Al 

Qur‟an yang merupakan ilmu terapan sehingga penyajiannya banyak 

menggunakan perintah-perintah dan gambar untuk mempermudah 

belajar siswa. 

b. Ruang Lingkup Program Holy Qur’an 

Ada beberapa ruang lingkup holy qur‟an yang dapat dijadikan 

materi dalam pembelajaran Al Qur‟an seperti : 

1) Al-Qur‟an 30 Juz (berupa tulisan maupun berupa suara) 

2) Tema, makna dan terjemahan dalam bahasa Indonesia, Inggris dan 

Arab 

3) Tafsir menurut Jalalain, Ibnu Katsir dan Qurtubi 
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4) Cara belajar membaca Al-Qur‟an dimulai makharijul khuruf hingga 

tajwid. 

5) Sifat juga sumber keluarnya huruf 

6) Hukum-hukum bacaan 

7) Mencari ayat Al-Qur‟an meskipun hanya diketahui sepenggal 

katanya saja. 

8) Mencari ayat dengan tema tertentu 

9) Kitab Hadits Imam Bukhori Muslim  

10) Dan lain-lain, Informasi tentang seputar Al-Qur‟an.
46

 

c. Syarat Penggunaan Program Holy Qur’an 

Adapun dalam pembelajaran Al Qur‟an maka program 

dilakukan langsung dengan syarat : 

1) Memiliki Program Holy Qur‟an pada Komputer atau Laptop siswa  

2) Memiliki modul diktat khusus Program Holy Qur‟an 

3) Menjalankan Program ( Belajar Membaca, Menulis, Memaknai Al 

Qur‟an) 

4) Memanfaatkan menu yang ada pada program Holy Qur‟an sesuai 

arahan guru 

4. Peran Guru Dalam Pembelajaran Al Qur’an melalui aplikasi program 

Holy Qur’an release 6,5 Plus 

Dalam setiap kegiatan pembelajaran pasti memiliki suatu tujuan, 

Tujuan berarti impian yang ingin diraih, Begitupun dalam pembelajaran Al 

                                                             
46

 Ganef,Syaiful, Program Holy Qur‟an Release 6,5 Plus .2. 



 
 

 
 

45 

Qur‟an. Kegiatan belajar mengajar yang masih belum jelas tujuannya atau 

tidak mempunyai tujuan dapat diibaratkan pergi ke pasar tanpa tujuan, 

sehingga sulit memilah milih kegiatan yang harus dilakukan atau diabaikan 

dalam upaya pencapaian cita-cita. 

Untuk menjalankan serta mencapai tujuan tersebut harus ada yang 

membimbing, mengarah serta menuntun seperti halnya yang dikemukakan 

oleh Sulfemi Wahyu Bagjaj  bahwa dari waktu ke waktu peranan guru 

sangat penting, Hal yang tidak dapat digantikan dari peranan guru yaitu 

penanaman sikap dan nilai melibatkan psikologis meskipun melalui media 

apapun. Dengan begitu guru menjadi media mutlak dalam proses 

pembelajaran siswa.
47

 

Oleh karenanya keberhasilan pembelajaran ditentukan oleh guru, 

maka guru harus mengoptimalkan peran yang dimilikinya meskipun 

sebenarnya guru memiliki peran yang berkaitan satu sama lain yakni dalam 

kemampuan membimbing mendidik, dan mengajar serta melatih. Ketiga 

peran tersebut merupakan kemampuan integrasi yang tidak dapat 

dipisahkan satu dengan lainnya, misalnya saja guru dapat melakukan 

mendidik tetapi ia tidak dapat membimbing, mengajar dan melatih maka ia 

dapat dikatakan sebagai guru paripurna. 
48

 

Dalam tugas mendidik guru bukan hanya tau materi Al Qur‟an, 

namun juga memiliki pribadi yang bagus menjadikannya panutan untuk 
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siswa. guru juga harus melatih keterampilan, sikap dan mental siswa. 

Penanaman tersebut harus dilakukan dalam pembelajaran Al Qur‟an yang 

mengharuskan siswa tidak sekedar tau tapi paham dan mengerti. Selain 

mendidik, dalam proses pembelajaran Al Qur‟an guru harus berperan 

sebagai pengajar yang dapat membentuk identitas keguruannya utamanya 

guru agama, Melalui identitas itulah ia menempatkan dirinya sebagai 

pelaku perubahan akhlaq ke yang lebih baik lagi, perubahan kemampuan 

yang lebih dalam lagi. peran guru dalam pembelajaran Al Qur‟an dapat 

dilaksanakan dengan meningkatkan kemampuan membaca, menghafal, 

memahami Al Qur‟an . 

Selain hal di atas kegiatan pembelajaran juga diperlukan latihan 

untuk membiasakan menjadi bisa, dari intelektual maupun motoriknya. 

Karena tanpa latihan atau praktik langsung maka siswa akan kesulitan 

dalam memahami pelajaran Al Qur‟an menggunakan aplikasi Holy Qur‟an. 

pelatih ini melatih siswa untuk  mahir dalam bidang tertentu dan lulus 

dengan hasil yang terbaik melalui pelatihan dan juga kebiasaan 

pembelajaran Al Qur‟an apalagi menggunakan aplikasi diperlukan peran 

guru yang bisa menguasai IT (Ilmu Teknologi) seperti Holy Qur‟an. 

Dari ketiga peran di atas dapat mengambil kesimpulan guru dalam 

pembelajaran Al Qur‟an dapat berperan sebagai pendidik, pengajar dan 

juga  pelatih. Mendidik berarti meneruskan serta mengembangkan nilai – 

nilai hidup dari proses pembelajaran Al Qur‟an. Sedangkan Mengajar 

meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang diterima dari Al 
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Qur‟an dan teknologi, dan yang terakhir melatih berarti mengembangkan 

ketrampilan-ketrampilan yang diajarkan didalam diri siswa seperti 

ketrampilan menulis arab, ayat Al Qur‟an dan lainnya.  

Sebenarnya satu kesatuan peran dan fungsi yang dimiliki guru 

berupa pengajar, pendidik dan pelatih tidak dapat dipisahkan karena antara 

kemampuan ketiga peran merupakan kemampuan integrative yang berarti 

tidak bisa dipisahkan satu sama lain.
49

 Secara terminologis akademispun, 

terdapat perbedaan mendidik, mengajar, dan  juga melatih yang dikutip 

oleh Syarifan nurjan dari Suparlan dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini : 

Tabel 2.2 

Perbedaan mendidik, mengajar dan melatih 

 

No Segi 

Aspek 

Tugas Guru 

Mendidik 

Tugas Guru 

Mengajar 

Tugas guru 

Melatih 

1. Berdasar 

Isi 

Mencakup moral 

siswa, etika juga 

pribadi siswa 

Materi yang 

diajarkan 

bersubtansi ilmu 

pengetahuan dan 

juga teknologi 

Dapat dilihat 

dari 

Keterampilan 

atau kecakapan 

hidu siswa 

2. Berdasar

Proses 

Bersubtansi 

pemberian 

motivasi untuk 

semangat belajar 

dan melaksanakan 

tata tertib bersama 

sesuai ketentuan 

yang berlaku 

Bersubtansi 

memberi contoh atau 

langsung 

mempraktikkan 

ketrampilan dapat 

dikakatakan 

menerapkan konsep 

menjadi kecakapan 

Menjadi contoh 

dalam segi 

moral dan juga 

pribadi 
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dalam kehidupan 

sehari-hari 

3. Berdasar 

Strategi 

Dan 

Metode 

Biasanya melalui 

metode 

keteladanan dan 

Pembiasaan 

Biasanya dengan 

Ekspositori ataupun 

Inkuiri 

Dilakukan 

dengan simulasi 

magang maupun 

Praktek kerja 

 

Dari adanya tabel di atas dapat memperjelas bahwa ketiga peran 

guru (Mendidik,mengajar,melatih) dapat dilihat dari ketiga aspek yakni 

aspek isinya, prosesnya dan aspek strategi atau metodenya dalam 

pembelajaran Al Qur‟an. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif 

dengan jenis dekskriptif, Ide pentingnya adalah bahwa peneliti datang ke SMP 

Plus Darus Sholah Jember untuk mengadakan pengamatan dan mengecek atau 

dapat mengetahui langsung peran guru dalam pembelajaran Al Qur‟an melalui 

Aplikasi program Holy Qur‟an dari perannya sebagai pendidik, pengajar serta 

pelatih dengan melaporkan fenomena – fenomena yang diteliti dalam bentuk 

dekskriptif, Hal ini akan digali peneliti secara mendalam melalui tiga teknik 

pengumpul data yaitu observasi, wawancara serta kajian dokumen,  

Peneliti menggunakan jenis kualitatif dekskripsi karena dengan 

pendekatan ini dapat mengungkapkan data lebih detail, rinci dan mendalam 

mengenai peranan guru pembelajaran Al Qur‟an melalui Aplikasi Program 

Holy Qur‟an Release 6,5 Plus Di Sekolah Menengah Pertama Plus Darus 

Sholah Jember. 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian berada di salah satu sekolah swasta SMP Plus Darus 

Sholah Kabupaten Jember, yaitu suatu lembaga yang memiliki daya saing 

tinggi berbasis unggulan dalam naungan pesantren.  

Alasan peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan sekolah tersebut 

melaksanakan pembelajaran Al Qur‟an dengan memanfaatkan aplikasi 

program basis digital yaitu Aplikasi Program Holy Qur‟an yang hanya dapat 
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diajarkan langsung oleh guru berkemampuan IT (ilmu teknologi) yang bagus, 

untuk itu tidak semua guru dapat mengajarkannya. Penelitian dilaksanakan 

guna mengetahui bagaiman peran guru dalam pembelajaran Al Qur‟an melalui 

aplikasi program holy qur‟an release 6,5 Plus di SMP Plus Darus Sholah 

sehingga mendorong peneliti untuk hadir di tempat penelitian hingga 

mendapatkan data yang diperlukan. 

C. Subyek Penelitian 

Penentuan subjek dalam penelitian ini menggunakan purposive, yaitu 

teknik pengambilan informan sebagai sumber data dengan pertimbangan 

tertentu, Pertimbangan tersebut yaitu yang lebih dianggap tau menahu tentang 

data yang peneliti butuhkan. 

Dalam penggunaan teknik ini peneliti mempunyai alasan tertentu yaitu 

membutuhkan data dari informan yang paling tahu dan sesuai dengan harapan 

peneliti, Adapun subyek yang berperan aktif terlibat dalam penelitian ini yaitu 

: 

1. Kepala Sekolah 

Kepala sekolah SMP Plus Darus Sholah yaitu Bapak Drs. H. Zainal 

Fanani, M.Pd. menjadi subyek penelitian karena beliau yang menjadi salah 

satu orang berhak dan berwewenang dalam mengambil kebijakan terhadap 

aktivitas semua guru. 

2. Guru Al Qur‟an Holy 

Bapak Muslimin, Ustadz Hakim, Ustadz Rizal dan Ustadz Aqtor 

selaku guru pengajar Qur‟an dengan Aplikasi Program Holy Qur‟an di 
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SMP Plus Darus Sholah menjadi subyek penelitian karena guru Al Qur‟an 

berinteraksi langsung dengan siswa dalam menanamkan nilai-nilai agama 

pada diri siswa, beliau kunci utama dalam menjawab masalah penelitian 

ini. 

3. Siswa 

Siswa menjadi subyek penelitian karena merupakan pelaku utama 

yang berperan dalam hal ini, informan tersebut dari kelas VII, VIII Dan 

IX, Adapun nama-namanya yaitu Nina (VII A), Bunga (VIII D), Berlian 

dan Zahra ( IX E),  Balgi (IX A). 

4. Orang tua siswa 

Salah satu wali atau Orang tua dari siswa menjadi subyek 

penelitian karena mereka lebih mentahui output atau hasil dari 

pembelajaran Al Qur‟an ini, peneliti mengambil sampel Ibu Zahro yang 

merupakan wali dari Ikrima kelas X. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan tiga jenis 

pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan studi dokumenter : 

1. Teknik Pengamatan (Observasi) 

Observasi adalah pengamatan yang dilaksanakan baik secara 

langsung turun ke lapangan maupun tidak langsung guna mendapat data-

data yang diperlukan dalam penelitian.
50
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Observasi dalam penelitian ini berjenis non partisipan karena 

peneliti tidak terlibat dalam kegiatan orang yang sedang atau yang 

digunakan sebagai sumber data penelitian. Dari teknik observasi, data 

yang diperoleh yaitu : 

a. Situasi dan Kondisi Objektif SMP Plus Darus Sholah Jember 

b. Kegiatan Peran guru dalam pembelajaran Al Qur‟an melalui Aplikasi 

Program Holy Qur‟an yang meliputi : 

1) Peran guru sebagai pendidik 

2) Peran guru sebagai pengajar 

3) Peran guru sebagai pelatih  

Untuk mendapat data observasi yang lebih sempurna maka peneliti 

menggunakan alat bantu perekam, pencatatan hasil observasi dan alat 

perekam kegiatan (foto), serta field note yang terlampir. 

2. Teknik Wawancara 

Selain teknik Observasi, teknik wawancara juga dilakukan dalam 

penelitian ini dengan peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur 

yaitu wawancara dengan pertanyaannya dapat diubah serta menyesuaikan 

dengan kebutuhan dan kondisi yang ada.
51

  Dari sanalah peneliti 

memperoleh hasil wawancara terkait peran guru dalam pembelajaran Al 

Qur‟an melalui Aplikasi Program Holy Qur‟an Release 6,5 Plus di SMP 

Plus Darus Sholah Jember, meliputi : 
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a. Peran guru sebagai pendidik meliputi : 

1) Guru sebagai Role model (Contoh teladhan) 

2) Guru sebagai pengelola dalam pembelajaran Al Qur‟an 

3) Guru sebagai motivator yakni dapat memberikan motivasi 

b. Peran guru sebagai pengajar meliputi : 

1) Guru bertugas sebagai informator (Penyampaian materi) 

2) Guru bertugas sebagai Administrator dan direktor 

3) Guru bertugas sebagai evaluator (penilai) 

c. Peran guru sebagai pelatih meliputi : 

1) Guru melatih dalam pembelajaran Al Qur‟an (Intelektual) 

2) Guru melatih pembelajaran Al Qur‟an melalui Aplikasi program 

Holy Qur‟an Release 6,5 Plus (Motorik) 

3. Dokumentasi  

Peneliti juga menggunakan kajian dokumen, Adapun teknik 

dokumentasi sengaja digunakan untuk mendapatkan data penting meliputi 

: 

a. Dokumen berupa gambar Denah SMP Plus Darus Sholah. 

b. Dokumen berupa foto peran guru sebagai pendidik. 

c. Dokumen berupa foto peran guru bertindak sebagai pengajar. 

d. Dokumen berupa foto peran guru bertindak sebagai pelatih. 

e. Dokumen berupa foto cover modul pembelajaran Al Qur‟an melalui 

Aplikasi Program Holy Qur‟an Release 6,5 Plus. 

f. Dokumen berupa gambar keyboard Aplikasi Holy Qur‟an 
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g. Dokumen berupa foto interview (Wawancara) bersama para guru 

pembelajaran Al Qur‟an Holy dan siswa. 

E. Analisis Data 

Analisis data jenis kualitatif adalah suatu upaya peneliti dengan 

bekerja bersama data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi 

satu kesatuan yang nantinya dapat dikelola serta memutuskan bagian mana 

yang dapat disampaikan kepada orang lain.
52

 

Demikian pula menurut peneliti analisis data merupakan mengolah 

data dengan memilah mengorganisis data agar orang yang membacanya dapat 

mengerti maksud dan tujuan peneliti. Dalam adanya penelitian ini 

menggunakan analisis Miles, Huberman dan Saldana dengan aktifitas-aktifitas 

dilakukan sebagai berikut : 

1. Kondensasi Data (data condentation) 

Kondensasi data yaitu suatu penseleksian data dengan lebih 

menyederhanakan dan memilih bagian-bagian yang dibutuhkan dalam 

penelitian karena banyaknya dari lapangan data yang didapat. Data ini 

dapat dirubah dengan menseleksi, meringkas serta mengurai 

menggunakan kata-kata sendiri, Kondensasi data memuat selecting, 

focusing, abstracting, simplifying, dan transforming. 

a. Slecting 

Peneliti harus bertindak lebih selektif dalam penentuan 

bagian-bagian yang lebih penting, sehingga bagian tersebut dapat 

dikumpulkan serta dianalisis dalam penelitian. 
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b.  Focusing 

Data yang masuk harus difokuskan dengan rumusan masalah 

yang ditentukan peneliti. 

c. Abstracting 

Data yang ada dirangkum peneliti dengan kualitas serta 

kecukupan data untuk dievaluasi lebih lanjut 

d. Simplifying Dan Transforming 

Hasil data lebih disederhanakan dan dilakukan transformasi 

secara lebih ringkas maupun dalam uraian singkatan. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data merupakan tahap organisir serta penyatuan 

informasi yang dapat menghasilkan penyimpulan dan aksi, adanya 

penyajian data dapat membantu peneliti dalam memahami apa yang terjadi 

serta untuk melakukan analisis secara mendalam. 

3. Penarikan kesimpulan  

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengambil bagian 

terpenting dari data yang telah disajikan, dengan menemukan makna dari 

adanya data yang telah melalui tahapan membandingkan, mencari pola, 

tema, persamaan, pengelompokkan serta pemeriksaan kembali hasil yang 

diperoleh.
53

 Peneliti awalnya mengumpulkan data yang benar-benar 

diperlukan, memilih serta menyingkirkan data yang tidak diperlukan. 

Kemudian, mengorganisasikan data sesuai jenis-jenisnya, melakukan 
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rangkuman dari data tersebut dengan dibuat uraian singkat berupa teks 

naratif, yang terakhir mengambil kesimpulan data dan memverifikasinya. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 1 

Analisis Data Miles, Huberman dan Saddana 

 

F. Keabsahan Data 

Melakukan keabsahan data dengan tujuan memperoleh data sebenar-

benarnya dan dapat dipertanggung jawabkan dan mendapat kepercayaan dari 

semua kalangan pihak, dalam hal ini peneliti menggunakan triangulasi yaitu 

pengujian keabsahan data melalui manfaat yang didapat dari sumber lainnya.
54

 

Teknik triangulasi yang peneliti gunakan yaitu trianguasi sumber dan 

teknik, untuk triangulasi sumber peneliti melakukan pencocokan data dari 

guru Al Qur‟an dan juga beberapa siswa, sehingga dianalisis dan 

menghasilkan kesimpulan untuk mencapai titik temu atau kesepakatan 

(member check) dengan sumber data yang dipakai.  

Setelah melakukan triangulasi sumber, peneliti juga mencocokkan data 

melalui sumber data yang digunakan menggunakan triangulasi teknik, dimana 
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data yang peneliti peroleh dari salah satu atau lebih teknik pengumpulan data 

akan dicocokkan melalui teknik pengambilan data-data lainnya, misalnya data 

wawancara kemudian akan dicek berulang dengan adanya observasi serta 

dokumentasi. 

G. Tahap-Tahap Penelitian 

Adapun tahapan peneliti dalam penelitian yang dilakukan antara lain, 

yaitu : 

1. Tahap pra-pelaksanaan 

a. Penyusunan rencana penelitian, dengan menetapkan judul penelitian, 

alasan – alasan penelitian, fokus penelitian, tujuan dan manfaat yang 

dicapai serta metode yang digunakan dan mulai konsultasi kepada 

dosen pembimbing. 

b. Memilah milih lapangan penelitian sebagai tahap penetapan peneliti 

melakukan sebuat penelitian, peneliti mengambil lokasi SMP Plus 

Darus Sholah Jember sebagai tempat penelitian. 

c. Mengurus perizinan penelitian, Penelitian ini berada dilembaga formal 

dan perlu perizinan untuk melakukan penelitian, yaitu permintaan surat 

pengantar dari UIN Kiai Achmad Siddiq Jember yang diberikan 

kepada Lembaga SMP Plus Darus Sholah Jember. 

d. Menilai keadaan serta kondisi lapangan yang dikunjungi,jika telah 

mendapat izin dari pihak tempat penelitian maka dilakukan penjajakan 

sebagai awal tindakan peneliti agar lebih mengerti latar belakang dari 

objek penelitian. 
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e. Menyiapkan kelengkapan yang digunakan penelitian dengan 

menggunakan alat perekam, catatan, camera dan lainnya untuk 

perolehan data. 

f. Memilih serta memanfaatkan seorang informan, informan perlu dipilih 

dengan perekrutan yang ketat agar mendapatkan data yang valid dari 

sumber yang akurat sehingga maksud dan tujuan peneliti dapat 

tersampaikan. 

2. Tahap pelaksanaan 

Dalam tahapan tersebut dimulai dari penelitian ke SMP Plus Darus 

Sholah dengan berusaha mengumpulkan data melalui wawancara kepada 

guru Al Qur‟an dan beberapa siswa dengan wawancara, observasi serta 

dokumentasi. 

3. Tahap pelaporan 

Dalam tahapan akhir, tahapan dilakukan setelah data terkumpul 

untuk mendapatkan kesimpulan dari fokus penelitian, tahapan ini 

dilaksanakan sesuai dengan analisis data yang sudah direncanakan 

sebelumnya. 
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BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 

A. Gambaran Objek Penelitian 

Pada bagian ini, peneliti menggambarkan objek penelitian serta 

mendekskripsikan beberapa hal tentang SMP Plus Darus Sholah Jember, 

Adapun yang diteliti yaitu peran guru dalam pembelajaran Al Qur‟an melalui 

Aplikasi Program Holy Qur‟an. 

1. Sejarah Singkat Berdirinya SMP Plus Darus Sholah Jember 

 SMP Plus Darus Sholah  didirikan pada tanggal 20 Juli 1994 oleh 

Al-Marhum al-Magfurlah  Drs. KH. Yusuf Muhammad, LML dengan SK 

No. 65/A/YPI/DS/VII/1994 yang selanjutnya kepemimpinannya 

diamanahkan kepada Ust. Drs. H. Zainal Fanani, M.Pd dengan 

menggunakan dua sistem dalam pembelajaran yaitu sistem Full time ( 

berada di pondok pesantren) dan Full day school (Tidak menetap di 

pondok pesantren). 

Dalam perjalanan sejarah perkembangannya, SMP Plus Darus 

Sholah Jember setahap demi setahap telah mampu menjalankan fungsinya 

sebagai kelembagaan yang menyelenggarakan pendidikan dengan baik, 

Ijin penyelenggaraan sekolah swasta dari Depertemen Pendidikan dan 

Kebudayaan Propinsi Jawa Timur dikeluarkan pada tanggal 07 Nopember 

1994 dengan piagam No. 652/104.7.4/1994.  

Pada tahun berikutnya SMP Plus Darus Sholah Jember mengalami beberapa 

tahapan akreditasi  sebagai berikut : 
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a. Tahun 1996, hasil akreditasi tercatat, Piagam No. 12746/ 104.7.4/1996 

Dikbud  Kanwil Jatim, NSS : 72.0505.30.012.04 

b. Tahun 2000 hasil akreditasi diakui, Piagam No. 1616/104/MN/1998 

Jakarta, 24 Maret 1998 Depdikbud, NSS: 72.0505.30.012.04, NDS: 

EI2262016. 

c. Tahun 2004 hasil akreditasi: A dengan nilai 96.95 SK. 

01/04/BASDA/KAB.II/2005, Jember 03, Februari 2005, Badan 

Akreditasi  Nasional. 

d. Tahun 2007, Verifikasi SSN hasil belum keluar 

e. Bulan Mei 2008 Verifikasi SSN yang ke-2 dengan hasil lulus sebagai 

satu-satunya sekolah SMP Swasta berstandar nasional di kabupaten 

Jember. SK: No. 1393/C3/DS/2008 Direktur Pembinaan SMP Dirjen 

Manajemen Dikdasmen Depertemen Pendidikan Nasional. 

Dari perkembangan yang sangat pesat SMP Plus Darus Sholah 

dapat menempati akreditasi tertinggi yaitu A hingga dapat bersaing dengan 

sekolah lainnya, Dengan pengelola tenaga pengajar lulusan perguruan 

tinggi ternama serta beberapa guru beralumni pesantren. 

2. Letak Geografis SMP Plus Darus Sholah Jember 

SMP Plus Darus Sholah berlokasi di jalan Muhammad Yamin 

nomor 25 tegal besar dengan batasan sebagai berikut : 

a. Sebelah Utara : Perumahan penduduk 

b. Sebelah Selatan : Perum. Tegal Besar Permai I 

c. Sebelah Barat : Islamic Center Darus Sholah 
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d. Sebelah Timur : PerumahanTegal Besar Permai.
55

 

3. Visi Misi SMP-Plus Darus Sholah Jember 

Visi SMP Plus Darus Sholah membentuk generasi masa depan yang 

berguna bagi nusa serta bangsa dan menuju kebahagiaan dunia akhirat, 

Misi yang digunakan yaitu Memantapkan Religiusitas (Al-Dien), 

Mengembangkan Intelektualitas (Al-„Aql), Membangun Integritas atau 

karakter (Al-Haya‟), Meraih Prestasi (Al-„Amalusshalih) 

4. Kurikulum SMP Plus Darus Sholah 

Sekolah Menengah Pertama Darus Sholah menggunakan paduan 

kurikulum 2013 dengan kurikulum khas yayasan pesantren meliputi mata 

pelajaran agama islam seperti Akhlaq,Al Qur‟an hadits, Kitab kuning, 

Tahfidz dan lainnya. 

Sekolah menengah pertama Plus Darus Sholah melaksanakan 

belajar selama 6 hari dalam satu minggu yaitu hari senin sampai sampai 

hari sabtu, pukul 07.00 WIB – 16.30 WIB dengan pembelajaran di dalam 

kelas bernilai Al Qur‟an dan sunnah seperti adab islami, bergaul yang baik 

dengan sesama maupun kepada guru dan juga orang tua, serta dbiasakan 

untuk berpakaian sesuai ajaran islam 

5. Struktur Organisasi SMP Plus Darus sholah 

Struktur organisasi di SMP Plus Darus Sholah terdiri dari Kepala 

Sekolah yang bertugas memimpin yaitu Drs. H. Zainal Fanani,M.Pd, 

Wakil Kepala sekolah yaitu Muslimin, S.HI, Wakil Kurikulum Pipit 
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Ernawati, S.Pd. Waka Kesiswaan yakni Edy Susanto, S.Pd. Waka Sarpras 

Moh. Asnawi, S.Pd. Hubungan mayarakat yakni Anis Sholikatun Nisa‟, 

S.Pd, Bendahara Mahinunik, S.Pd. Operator Sekolah yaitu Aqtor El 

Ardhy, S.Pd, Staf Administrasi Tri Wahyu, S.Pd. Kaprodi Tahfidz yaitu 

Hj.Nisa‟ul Karimah, S. Pd.I. Dan Kaprodi Kitab yakni Ahmad Dhiya Ul 

Haqq, M.Pd. 

6. Keadaan Guru di SMP-Plus Darus Sholah 

Sebagai sekolah standar nasional (SSN), SMP Plus Darus Sholah 

memiliki kriteria menjadi guru khususnya guru Al Qur‟an yang 

diutamakan yakni wajib minimal lulusan strata 1, lulusan pesantren, 

Berakhlaq karimah, mempunyai sertifikat syahadah, memiliki ilmu yang 

luas, wajib berjilbab bagi wanita, wajib memakai kopyah untuk guru laki-

laki, jujur disiplin dan mau mengikuti tata tertib. 

Melalui Observasi dan dokumentasi yang didapatkan, peneliti 

menemui beberapa tenaga kependidikan dan non kependidikan Sekolah 

Menengah Pertama Plus Darus Sholah pada Tahun Pelajaran 2021-2022 

yaitu berjumlah 62 guru dengan pengajar matematika berjumlah 4 orang, 

IPA 5 orang, IPS 4 orang, Penjaskes 2 orang, Bahasa Indonesia 4 orang,  

Bahasa Inggris 5 orang, PKN 3 orang, Bahasa Arab 3 orang, Prakarya 2 

orang, Pembina Ekskul 2 orang, BK 2 orang, PAI 13 orang, Al Qur‟an 9 

orang, Al Qur‟an Holy 4 orang.56 Dari hal tersebut, guru Al Qur‟an Holy 

lebih sedikit daripada guru Al Qur‟an murni sebab memerlukan syarat 
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tambahan untuk menjadi guru Al Qur‟an Holy yakni selain dapat mengajar 

Al Qur‟an wajib dapat menguasai IT (Ilmu teknologi) karena pembelajaran 

Al Qur‟an murni hanya bermetode musaffah mempelajari baca Al Qur‟an, 

makhroj, sifatul huruf dan tajwid dengan metode lama sedangkan Al 

Qur‟an holy memerlukan latihan – latihan dengan mempelajari Al Qur‟an 

lebih inovatif lagi seperti siswa tinggal mengklik icon yang diperlukan 

bacaan, makna, latihan tulisan, pencarian ayat, tafsir, pencarian tema Al 

Qur‟an dengan memvariasikan metode aplikasi sehingga lebih menarik 

dan memudahkan guru dalam mengajar, Al Qur‟an Holy merupakan 

integrasi kumpulan mata pelajaran bagian PAI seperti shorof, Bahasa 

Arab, Tema akhlaq, Tauhid dll. 

7. Keadaan Siswa SMP-Plus Darus Sholah Jember 

Keadaan siswa di SMP Plus Darus Sholah jumlahnya sangat besar 

hal ini nampak pada kelas setiap program mengalami peningkatan setiap 

tahun ajarannya, kelas program siswa saat ini yakni Unggulan, Bilingual, 

Kitab dan Tahfidz. Semua program tersebut memiliki daya integritas 

tinggi untuk pembelajaran Al Qur‟an yaitu sama-sama menggunakan 

Aplikasi Holy Qur‟an karena Siswa di sini disebut sebagai objek, mereka 

akan menerima dan melaksanakan kebijakan sekolah berkaitan dengan 

tahun ajaran yang diterapkan.
57
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8. Keadaan Sarana dan Prasarana 

Memperhatikan keadaan gedung SMP Plus Darus Sholah yang 

sudah terakreditasi A dapat dikatakan sarana prasarananya sangat baik dan 

mewadai karena melihat gedung, ruangan, kelas yang banyak yaitu 22 

kelas serta fasilitas yang mewadai
58

 hal itu dapat pula terlihat dari 

kelengkapan ruang yaitu ruang kepala sekolah, ruang wakil kepala 

sekolah, ruang guru, ruang tata usaha, ruang tamu, ruang BK, ruang UKS, 

ruang pramuka, ruang osis, perpustakaan, laboratorium IPA, Bahasa 

(Arab/Inggris), komputer, multimedia dan kesenian, ruang serbaguna 

(Aula), serta musholla yang dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. 

B. Penyajian Data  dan Analisis 

Dalam tahapan ini peneliti akan menyampaikan data yang diperoleh 

selama kegiatan penelitian berlangsung, Kemudian data yang diperoleh 

dicantumkan pada bab ini sesuai dengan prosedur penelitian. Data tersebut 

akan dipaparkan secara terperinci sesuai dengan temuan dilokasi penelitian 

baik berupa data hasil observasi maupun data berupa hasil kegiatan 

wawancara. 

Pada pembahasan ini peneliti akan menguraikan peran guru dalam 

proses pembelajaran Al Qu‟an melalui aplikasi program Holy Qur‟an di SMP 

Plus Darus Sholah Jember, Hasil data yang diperoleh oleh peneliti : 
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1. Peran guru sebagai pendidik dalam pembelajaran Al Qur’an melalui 

Aplikasi Program Holy Qur’an Release 6,5 Plus 

Pada tugas mendidik dalam peran guru pembelajaran Al Qur‟an 

melalui Aplikasi Program Holy Qur‟an ini merupakan hal yang sangat 

penting karena dapat lebih mendewasakan siswa, membangkitkan gairah 

semangat dalam belajar Al Qur‟an. 

Tanpa adanya guru mendidik mungkin proses pembelajaran tidak 

akan sepenuhnya sempurna karena di samping untuk merubah peserta 

didik ke lebih baik lagi, jiwa pendidik pun berkaitan dengan menjadikan 

berjiwa insani qur‟ani, melakukan pembiasaan, dan memberi motivasi, 

dengan begitu peran ini sangat penting dilakukan. 

Peneliti membagi 3 sub pada fokus pertama ini, yakni pendidik 

Menjadi role model (contoh teladhan), Sebagai Pengarah atau direktor 

dalam kelas, Serta memberikan motivasi (Motivator) kepada peserta didik,  

a. Menjadi role model (Contoh Teladhan)  

1) Berijiwa Spiritual 

Kaitannya tugas mendidik dalam jiwa spiritual, peneliti 

mewawancarai Wakil kurikulum Bapak Muslimin serta menjadi 

pengajar Al Qur‟an Holy di kelas VIII C di SMP Plus Darus 

Sholah Bapak Muslimin, adapun pernyataan beliau adalah :  

“Kewajiban mendidik yaa dari sikap, perkataan, dan juga 

hal lainnya, Saya sebagai pengajar Al Qur‟an maka saya 

transferkan kepada siswa tidak hanya saya katakan tapi saya 

contohkan langsung dalam kehidupan sehari-hari seperti 
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cara saya berbicara atau menjelaskan materi dengan tegas, 

hati-hati..”
59

 

 

Hal tersebut dikuatkan dengan pendapat Ustad Rizal selaku 

pengajar di kelas VII B dan VII D : 

“Pendidik itu mbak yaitu guru yang kaya akan ilmu dan 

juga akhlaqnya, karena bagi saya tidak ada manfaatnya jika 

pintar saja namun tidak berakhlaq, karena guru 

mengarahkan kepada kebaikan, maka otomatis sebagai guru 

harus betul-betul mengopeni kepribadian siswa entah itu 

nakal sekali.
60

” 

 

Hal tersebut diperkuat dengan Ananda Zahra siswa kelas IX 

E yang juga berkomentar :  

 “dikelas IX E Bu, Ustadz membantu, mengarahkan kami 

berkelakuan baik dan memahami apa yang diajarkan 

sehingga pembelajaran Al Qur‟an tersebut seperti belajar 

kehidupan karena selalu setiap materi yang diajarkan selalu 

dicontohkan dengan kehidupan nyata, saat setoran hafalan 

kalau tidak hafal tidak marah, malah suruh membuka lagi 

aplikasi Al Qur‟an.”
61

 

 

Dari pendapat di atas, peneliti mengambil simpulan guru 

sebagai pendidik yang paling utama harus menerapkan sikap 

spiritualnya, berjiwa spiritual Baik kepada Allah, kepada sesama 

guru, kepada siswa dan juga lingkungan pembelajaran Al Qur‟an. 

Sebagaimana tujuannya yakni mencetak siswa yang berjiwa insan 

Qur‟ani. 
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Gambar 4.1 

Kegiatan Membaca Solawat Sebelum Pembelajaran 

Al Qur’an  

 

Diperkuat dokumentasi dan observasi, pendidik bersikap 

spiritual seperti sopan santun, berpakaian sesuai ajaran islam, 

berkata lembut, sabar dan juga telaten, dibuktikan dengan saat 

peneliti dapatkan ketika waktu pembelajaran Al Qur‟an ketika 

guru akan mengajar tidak lupa mengambil wudhu‟ terlebih dahulu, 

solat duha kemudian masuk kelas untuk mengajar. Ketika hendak 

memulai pembelajaran peserta didik diperintahkan membaca do‟a 

terlebih dahulu, bersholawat dan membaca Asmaul Husna 

kemudian tak lupa juga setelah selesai pembelajaran maka guru 

memperkenankan peserta didiknya menutup pembelajaran 

mengucapkan Alhamdulillah bersama-sama, sebagai wujud contoh 

dalam ibadah.
62

 

  

                                                             
62

 Observasi di SMP Plus Darus Sholah Jember, 17 Januari 2022. 



 
 

 
 

68 

2) Disiplin 

Dalam kaitan pendidik yang disiplin, peneliti 

mewawancarai Ustad Rizal mengajar kelas VII B dan VII D : 

“saya kalau mengajar semua harus disiapkan mulai dari 

pedoman Al Qur‟an Holy harus dibawa semua, kalau tidak 

membawa biasanya saya hukum dengan menulis ayat 

qur‟an jika siswa bergurau diwaktu saya maka saya tegur 

langsung secara halus terlebih dahulu dan tidak dibiarkan 

begitu saja sehingga dapat mengganggu siswa lainnya 

dalam hal belajar Al Qur‟an.”
63

 

 

Pendidik yang disiplin juga dikuatkan dengan pendapat Pak 

Muslimin Selaku pengajar Al Qur‟an : 

“cara saya mendisiplinkan sering kali saat pembelajaran Al 

Qur‟an saya menemui anak-anak mengantuk atau tidak 

memperhatikan biasanya saya suruh untuk kekamar mandi 

ambil wudhu dan harus kembali secepatnya saya kasih 

waktu sekitar 10 menit”
64

 

 

Berbeda dengan pendapat di atas Ustad Aqtor juga turut 

andil dalam mendidik pada pembelajaran Al Qur‟an bukan dengan 

hukuman  mengenai disiplin siswa : 

“Kalau saya mengajar saya tepat waktu datang ke kelas, 

meskipun saya harus menunggu anak-anak lengkap dikelas  

karena bagi saya waktu terlambat itu membuang banyak 

kesempatan, berkaitan dengan tugas wajib tepat waktu 

mengumpulkannya karena itu menunjukkan kesungguhan 

belajar” 
65

 

 

Selaras dengan pernyataan Ustad Aqtor, Belghi Kelas VIII 

menyatakan bahwa :  

“ Belajar Al Qur‟an Holy saya banyak belajar dari contoh 

guru dikelas Bu seperti bapak guru atau pak aqtor tidak 
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pernah telat mengajar sehingga materi disampaikan dengan 

tuntas, bahkan kadang beliau yang menunggu siswanya 

bukan siswanya yang menunggu hehehe .. jadi siswanya 

masih banyak yang terlambat dan juga keterbatasan waktu 

pembelajaran ”
66

 

 

Berdasar wawancara di atas, peneliti menyimpulkan bahwa 

kegiatan pembelajaran Al Qur‟an guru mewajibkan siswa untuk 

berpakaian rapi, disiplin tidak terlambat masuk kelas, namun 

kenyataan yang ada masih adanya siswa yang terlambat karena 

terbatasnya waktu pada saat pembelajaran Holy Qur‟an di pagi hari 

yang sebelumnya melaksanakan kegiatan pondok pesantren.  

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 

                     Kegiatan Pengabsenan Dan Pencatatan Yang Tidak Disiplin   
 

Peneliti melakukan observasi saat pembelajaran Al Qur‟an 

guru memulai mengecek semua siswa untuk rapi dalam pakaian 

seperti wajib berkopyah untuk laki-laki dan berkerudung untuk 

perempuan, kemudian mengabsennya satu persatu. Dan ketika ada 

yang tidak masuk guru langsung mencatat dan menanyakan dengan 
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sangat detail sehingga tidak ada alasan untuk membolos saat 

pembelajaran Al Qur‟an.
67

 

3) Bertanggung Jawab 

Tugas guru dalam mendidik lainnya yaitu bertanggung 

jawab dalam proses pembelajaran, Hal tersebut dipaparkan oleh 

Pak Aqtor selaku guru Al Qur‟an Holy Kelas VIII F : 

“Pengajaran Qur‟an Holy itu bukan pengajaran yang biasa 

namun luar biasa apalagi memanfaatkan teknologi seperti 

aplikasi holy qur‟an, kalau dari basisnya sekolah negeri 

maka peran guru disini harus lebih dimaksimalkan..”
68

 

 

Begitu pula yang disampaikan oleh Ustad Zainul Hakim 

yang memegang kelas IX E, beliau berpendapat : 

“Saya setiap mengajar selalu kaitkan dengan kehidupan 

sehari hari, karena saya harus bertanggung jawab 

memahamkan seperti materi mahram ( Semua orang yang 

haram dinikahi karena sebabnya ada nashab keturunan, 

persusuan dan juga pernikahan dalam syariat islam ) 

disamping saya jelaskan saya juga contohkan kepada anak-

anak lewat tampilan video, tujuannya agar mereka tau siapa 

saja orang / keluarga yang jika antara laki-laki dan 

perempuan bersentuhan tidak membatalkan wudhu
69

” 

 

Hal yang menjadi tanggung jawab pendidik diperkuat 

dengan wawancara bersama Bunga yang merupakan salah satu 

siswa Kelas VIII : 

“pas pembelajaran dimulai dan ada yang gak ngerti-ngerti 

materi di Aplikasi itu beliau menyuruh untuk kedepan 

sehingga diajarkan secara privat oleh beliau Bu, Kalau pas 

ada pertanyaan dari beliau saya dan teman-teman juga 

antusias menjawab karena setiap jawaban dari kami baik itu 
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salah atau benar beliau selalu membetulkan secara langsung 

sehingga kami itu ngerti mana yang salah Bu
70

” 

 

Dari data yang diperoleh peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa guru yang mendidik harus bertanggung jawab, sehingga 

guru bukan asal mengajar saja namun dapat memahamkan siswa 

terutama siswa yang basisnya dari sekolah luaran atau negri yang 

tidak punya kemampuan belajar Al Qur‟an yang baik. Di samping 

itu guru juga harus belajar agar ketika menyampaikan di kelas 

dapat mudah untuk diajarkan. Selain belajar individu, guru juga 

belajar ke sesama hal itu untuk memperkaya pengetahuan. 

 

 

 

 

Gambar 43 

Guru Bertanggung Jawab Memberi Pemahaman Siswa 

(Materi Al Qur’an) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 

Guru Bertanggung Jawab Memberi Pemahaman Siswa 

(Praktik Al Qur’an) 
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Dari data yang didapatkan guru tidak hanya mengajar saja 

namun jika ada yang tidak paham guru langsung turun tangan atau 

mengatasi masalah tersebut dengan individu sehingga siswa dapat 

paham materi Al Qur‟an begitupun praktik pada aplikasi atau komputer 

jika ada yang kurang paham maka guru menjelaskan ulang khususnya 

kepada siswa yang dasarnya dari sekolah negeri kurang dalam belajar Al 

Qur‟an sehingga tanggung jawab guru lebih besar.
71

 

Guru sebagai pendidik bukan saja menyalurkan ilmu atau 

(transfer of knowladge ) namun juga dapat memberikan nilai-nilai 

kebaikan ( transfer of value ). Untuk itu Peran seorang pendidik 

berkaitan dengan keteladan dalam pembelajaran Al Qur‟an melalui 

Aplikasi H.Q sehingga akan lebih terarah tujuan pendidikan Al Qur‟an. 

b. Sebagai Pengelola Lingkungan Belajar 

Kelas belajar yang ideal yaitu ketika siswa memandang ruang 

kelas mereka sebagai hal yang positif dan mendukung, ini merupakan di 

mana mereka dapat merasa aman. Guru yang mengerti ialah guru yang 

memikirkan hal tersebut juga, dalam kelas yang positif maka proses 

belajar akan mudah ditangkap oleh siswa. 

 Dalam hal tersebut peneliti menemukan keberadaan siswa 

yang sudah membaca lalaran menyiapkan diri dengan merapikan baju 

seragamnya, membersihkan kelas dan juga tertib untuk memulai 

pembelajaran. Salah satu usaha guru yang dilakukan disini melakukan 
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modifikasi kelas sehingga nyaman untuk belajar Al Qur‟an, aman 

serta sejuk. selain kelas yang dimodifikasi ada juga fasilitas yang juga 

harus dilengkapi untuk lancarnya pembelajaran Al Qur‟an. Fasilitas 

belajar seperti buku bacaan , pedoman, dan catatan harus dipastikan 

tersedia, Dalam hal ini yang lebih mengkhusus yaitu LCD, Proyektor, 

Laptop dan aplikasi software holy qur‟an untuk disiapkan.
72

 

Keterangan tersebut diperkuat oleh pernyataan Ustad Hakim, 

sebagai guru pengajar Al Qur‟an Holy kelas IX menyatakan : 

“Biasanya saya lihat kondisi kelas kalau kelasnya panas sekali 

biasanya anak-anak kepanasan maka saya persilahkan menutup 

gorden kelas agar tetap fokus belajar,, untuk fasilitas saya 

biasaya menyiapkan terlebih dahulu laptop harus terhubung ke 

LCD jadi anak-anak sambil belajar terlebih dahulu saya 

siapkan
73

” 

 

                         
Gambar 4.5 

               Guru sebagai Fasilitator Pembelajaran Al Qur’an 

 

Begitupun dengan pengaturan posisi duduk di kelas dan 

laboratorium dibuat secara roling kadang berbentuk U, kadang 

bentuk L kadang Sejajar, berpasangan dan kadang juga lesehan 

atau dibawah sesuai dengan yang diinginkan siswa, meskipun 
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demikian jika ada siswa yang gaduh atau membuat keributan 

dikelas maka guru memiliki kewajiban untuk memindah posisi 

duduknya. 

                                 
 

Gambar 4.6 

Kegiatan Pengelolaan Ruangan Pembelajaran Al Qur’an 

 

Pendapat tersebut diperkuat dengan wawancara bersama 

Berlian siswa Kelas IX : 

“Untuk dikelas saya Bu, guru betul-betul meyiapkan apa 

yang akan dipelajari seperti materi berkaitan dengan 

mahram, selain itu tampilan diaplikasi, lcd
74

” 

 

Berdasar wawancara yang dilakukan penulis dapat 

menyimpulkan pendidik harus ingat bahwa kelas atau tempat 

belajar merupakan rumah kedua siswa belajar, untuk itu pendidik 

harus berusaha menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk 

keterlibatan dan pembelajaran. Karena lingkungan kelas yang tidak 

positif dan penuh dengan batasan atau aturan dapat merusak 

pembelajaran dengan menghilangkan fokus siswa, untuk 

menciptakan suasana belajar yang nyaman untuk belajar dapat 
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dilakukan dari segi pencahayaan, tempat duduk, serta hiasan 

lainnya.  

                                
Gambar 4.7 

               Pengaturan Tempat Duduk Dalam Proses 

Pembelajaran Al Qur’an 

 

Hal di atas diperkuat dengan adanya observasi dan 

dokumentasi yang ada, kelas memang betul-betul kondusif dengan 

penyesuaian cuaca kelas shingga proses pembelajaran Al Qur‟an 

lancar. 

c. Memberikan Motivasi 

Pada kegiatan pembelajaran Al Qur‟an siswa butuh yang 

namanya rangsangan semangat belajar untuk dirinya, maka guru harus 

paham dan memberikan rangsangan motivasi untuk memperkuat 

belajar siswa maka guru wajib tampil sebagai motivator yang tugasnya 

menggerakkan siswa dalam kegiatan pembelajaran. 

Pembelajaran Al Qur‟an membutuhkan konsentrasi yang 

tinggi, Untuk itu menurut Ustad rizal menyampaikan
75

 : 
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“ Diwaktu-waktu awal atau akhir pembelajaran Al Qur‟an mbak 

saya selalu memberikan kata mutiara,kata bijak,wejangan atau 

nasihat pendek untuk mengingatkan anak-anak agar tetap 

semangat belajar”
76

 

 

Senada dengan yang disampaikan Ustad Rizal, Pak Muslimin 

pengajar Al Qur‟an juga berpendapat : 

“saya juga dalam mengajar selalu menyiapkan hadiah seperti kue 

yang murah snack-snack sehingga yang bisa menjawab dari yang 

saya ajarkan saya kasih hadiah.” 

 

Namun berbeda dari pendapat di atas, yang memberikan 

motivasi wejangan nasihat dan hadiah Ustad Hakim selaku pengajar Al 

Qur‟an melalui Aplikasi Holy Qur‟an memaparkan pemberian motivasi 

hukuman : 

“ saya juga memberikan semangat belajar berupa point yang 

setiap anak memiliki point 50 dan jika melakukan kesalahan 

seperti tidak mengerjakan tugas maka poin akan berkurang, 

adanya anak yang suka melakukan kesalahn itu ada dalam 

catatan saya mbak, sehingga yang bertahan dalam poin tersebut 

ia yang berhak mendapat hadiah atau reward dari saya berupa 

nilai yang baik atau tuntas”.
77

 

 

Motivasi-motivasi yang diberikan guru dapat mendorong siswa 

agar selalu mau belajar, selain dari motivasi – motivasi tersebut guru 

juga memberikan motivasi berupa nasihat – nasihat atau wejangan. 

Hal itu diperkuat dengan pendapat Nina Kelas VII dalam 

pembelajaran Al Qur‟an mengungkapkan : 

“Pernah ketika itu sebagian anak-anak nangis setiap 

pembelajaran Al Qur‟an karena waktu mencari materi di aplikasi 

seperti memahami surat Al Isra Ayat 24 kalau tidak salah 

bunyinya begini Wakhfid lahumaa janaahaz zulli minar rahmati 
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wa qur Rabbir hamhumaa kamaa rabbayaanii saghiira yang 

dibunyikan lewat aplikasi, dimaknai dan diserapi maknanya 

yaitu merupakan do‟a untuk orang tua setelah itu beliau 

menambahkan dengan nasihat perjuangan orang tua ”.
78

 

 

Dari wawancara di atas, peneliti ingin lebih mengetahui 

bagaimana dampak dari adanya pembelajaran Al Qur‟an Holy 

khususnya dampak guru menjalankan peran pendidik, maka peneliti 

melakukan wawancara kepada Ibu Zahra wali dari Ikrima kelas X 

Program Tahfidz : 

“Selama sekolah disini ya mbak perilakunya lebih terjaga kepada 

orang tuanya, yang dulunya suka membantah sekarang jadi leih 

nurut” 

 

Dari beberapa hasil wawancara yang ada, peneliti dapat 

mengambil kesimpulan bahwa guru dalam pemberian motivasi tersebut 

sangat banyak macamnya sehingga berdampak positif bagi siswa seperti 

nasihat, hadiah, reward, hukuman kecil.                       

 
Gambar 4.8  

Pemberian Motivasi Berupa Reward 
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                Gambar 4.9  

Pemberian Motivasi Berupa Nasihat, Wejangan 
 

 
                     Gambar 4.10 

Pemberian Motivasi Berupa Pencatatan Point 

 

Peneliti melakukan observasi yang dilakukan di  berbagai kelas  

guru betul - betul mengayomi dengan memberikan semangat kepada 

siswa sehingga guru disegani selain karena guru beralumni pesantren, 

penampilannya yang sederhana sifatnya yang ramah tegas membuat 

wibawanya semakin terlihat sebagai guru sehingga dikelas pembelajaran 

Al Qur‟an tersebut betul - betul menciptakan semangat dalam belajar, 

tertib duduk degan senang dan tidak terlihat terpaksa dalam belajar
79

. 

Selain itu peneliti menelaah peran guru sebagai pendidik ialah 

wajib menguasai materi, lebih mengenal peserta didik, memberi 
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contoh atau teladan baik, mempunyai sikap disiplin tinggi, menjadi 

motivator dalam melaksanakan tugas sebagai guru terutama dalam 

proses pengajaran Al Qur‟an Holy, agar siswa menjadi insan qur‟ani, 

dan guru menjadi sumber belajar pengetahuan, keteladanan, kepatuhan 

dan lainnya dalam keseharian. 

Tabel 4.1 

Peran Guru Sebagai Pendidik dalam Pembelajaran Al Qur’an melalui 

Aplikasi Holy Qur’an Release 6,5 Plus 
 

No Tugas  Dekskripsi Tugas 

1 Menjadi role model 

(Contoh Teladan) 

Berjiwa Spiritual, 

Disiplin dan Tanggung 

Jawab. 

Guru disini mengajar dengan Pertama 3S 

(Senyum, Sopan, Sapa) kemudian diawali dengan 

berdo‟a. bersholawat bersama. Kedua Disiplin, 

Tidak datang terlambat mengajar, Mewajibkan 

siswa tepat waktu mengumpulkan tugas dan 

berpakaian rapi. Ketiga Bertanggung jawab 

memecahkan masalah belajar siswa dalam 

pembelajaran Al Qur‟an Holy. 

2 Pengelola Lingkungan 

Belajar 

Guru senantiasa mengecek kebersihan kelas, 

Menyiapkan alat dan sumber belajar Al Qur‟an, 

Memodifikasi tempat duduk siswa, Menghias 

kelas serta mengatur pencahayaan untuk 

kenyamanan belajar. 

3 Memberikan Motivasi Pemberian motivasi sebagai dorongan semangat 

belajar Al Qur‟an Holy dengan reward hadiah, 

hukuman kecil, wejangan, nasihat, point dan 

lainnya. 

 

2. Peran guru sebagai pengajar dalam pembelajaran Al Qur’an melalui 

fasilitas Holy Qur’an di SMP-Plus Darus Sholah Jember  

Selain mendidik, guru berperan sebagai pengajar dengan menyebar 

luaskan ilmu serta teknologi kepada siswa. Dalam Hal ini peneliti 

membagi beberapa sub bab yaitu peran guru sebagai pengajar bertugas 

sebagai informator, Sebagai administrator atau direktor, Dan Evaluator. 
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a. Sebagai Informator (Menyampaikan Materi) 

Guru sebagai pengajar harus adil dalam pemberian materi baik 

antara siswa mahir, biasa maupun belum mahir, seperti di SMP Plus 

Darus Sholah siswa diberikan materi yang sama baik program kelas 

Tahfid, Unggulan, Bilingual,  Kitab sesuai jenjang yang ditempuh. 

Materi pelajaran Al Qur‟an melalui aplikasi ini diberikan 

dengan siswa dirangsang untuk berperan aktif, dibuktikan dengan 

setiap menu yang ada di aplikasi dapat dipahami dan dimengerti oleh 

siswa, mulai dari materi pembacaan Al Qur‟an, mencari ayat dengan 

tema, makhorijul huruf dan latihan Al Qur‟an holy, berurutan sesuai 

adanya modul diktat dan RPP yang telah dibuat sehingga siswa lebih 

bisa terarah dalam pembelajaran dan tuntas dengan benar-benar paham 

tidak sekedar tau. 

Keterangan di atas sangat sesuai dengan apa yang dikatakan 

Ustad Rizal menyatakan : 

“Iya mbak, samping ada materi PAI tersendiri, SMP-Plus 

memberi tambahan pengembangan PAI terutama terkait 

pembelajaran BTA yaitu pelajaran Al-Qur‟an 2 jam pelajaran 

perminggu dan baca-tulis Al-Qur‟an melalui program Holy 

Qur‟an 2 jam pelajaran, sehingga namun pengajar yang 

berkemampuan IT dan Al Qur‟an lebih sedikit mbak sebab 

tidak semua guru bisa mengajarkannya apalagi siswanya 

banyak, jenjang VII karena masih awam dan baru mengenal 

maka biasanya saya mengajarkan pengenalan program Holy 

Qur‟an saja semester 2 mulai saya ajarkan untuk menulis ayat 

yang Al-Quran dengan melihat teks. Kemudian diajarkan cara 

menulis secara manual (tanpa leptop) dengan cara meneruskan 

penggalan ayat pada surat-surat.”
80
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Senada dengan pendapat Ustad Rizal, Pak Muslimin yang 

mengajar kelas VIII, dengan pengajaran yang penuh dengan persiapan 

: 

“untuk materinya mbak kelas VIII saya fokuskan kepada 

penguasaan Tajwid, seperti yang dibaca oleh Syaikh yang 

sudah ada dalam program Holy, menggunakan audio suara, 

sehingga bisa didengar berulang-ulang oleh anak-anak. Untuk 

belajar menulisnya ayat Al Qur‟an, siswa mulai diajarkan 

dengan metode imla‟ (dikte) satu potongan kata dalam 

program, untuk mencari ayat-ayat yang di dalamya terdapat 

kata yang dituliskan, kemudian dieksplorasi (dibentang) 

bagaimana bunyi ayat tersebut Sehingga sewaktu-waktu saya 

selalu menanyakan ada yang belum bisa anak-anak? Jika ada 

yang kesulitan biasanya saya ulang Pada Semester II mulai 

konsentrasi pada Gharaibul qira‟ah, mulai dari cara mencari 

ayatnya Qur‟an surat apa dan ayat berapa.”
81

  

 

Ustad Zainul Hakim yang merupakan senior pengajar Al 

Qur‟an melalui aplikasi ini juga mengungkapkan : 

“Saya mengajar biasanya mempersambungkan materi 

sebelumnya yang telah saya ajarkan. kemudian pertemuan 

selanjutnya praktik materi sebelumnya di laptop dengan 

menggunakan aplikasi holy, kemudian dipertemuan selanjutnya 

mendrillkan bacaan ayat Al Qur‟an secara tepat yang 

ditemukan didalam pencarian sebelumnya,begitu urutan saya 

mengajar disetiap pertemuan.”
82

 

 

Namun berbeda dari pendapat di atas, Belghi salah satu siswa 

teladhan Kelas IX A, mengatakan dalam proses pembelajaran : 

“Iya Bu,kalau ngajar itu terbuka yang mau nanyak 

dipersilahkan sebanyak-banyaknya juga gakpapa yang penting 

nanti paham Bu, apalagi kadang-kadang diselingi sama mainan 

sebentar untuk merefresh pikiran terus ngajarnya juga jelas, 

tapi Bu menurut saya kurang maksimal Bu karena pertama 

kurangnya pengajar Al Qur‟an yang berkemampuan IT 

sehingga setiap guru harus memegang banyak kelas dan 
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beberapa program Kedua, kurangnya waktu pembelajaran Al 

Qur‟an Holy‟‟ 

 

Dari wawancara diatas maka disimpulkan guru menyampaikan 

informasi secara benar dan menjelaskan materi dengan baik dengan 

mengajak siswa melakukan ice breaking, seperti senam jari untuk 

kemudahan belajar mengetik di Aplikasi Al Qur‟an, Sehingga pada 

kegiatan intipun siswa dapat siap menerima pembelajaran dan lebih 

bisa mudah paham suatu materi, dalam akhir pembelajaran siswa 

diberi penegasan materi dan kesempatan siswa bertanya, Interaksi 

tersebut membuat siswa tidak takut dalam bertanya ketika ada 

kesulitan saat mengerjakan tugas atau saat penjelasan materi. 

Keterangan di atas juga nampak pada siswa yang sering bertanya pada 

guru yaitu Belghi, secara berani ia selalu bertanya langsung ke guru Al 

Qur‟an Holy,  Kebiasaan siswa seperti itu membuat guru lebih ekstra 

lagi dalam berperan menyampaikan materi dengan metode dan media 

yang cocok. Namun kendala yang peneliti temukan dalam guru 

menjadi pengajar sebagai informator yaitu pertama, kurangnya tenaga 

guru yang ahli IT dan juga Al Qur‟an untuk mengajar Al Qur‟an Holy, 

Kedua, kurangnya jam pelajaran Al Qur‟an Holy pada kelas reguler, 

unggulan, bilingual dan tahfidz. 
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                 Gambar 4.11 

 Kegiatan Guru Mentransfer Ilmu 
 

                                   
             Gambar 4.12 

 Kegiatan Guru Mentransfer Ilmu 
 

Dari hal tersebut peneliti melakukan observasi dan 

menemukam dalam kelas siswa hanya duduk secara konvensional guru 

menjelaskan dahulu di depan kelas dan siswa diarahkan untuk 

mendengarkan penjelasan guru, kemudian guru menanyakan apakah 

ada kurang jelas, hanya beberapa siswa yang mau bertanya dan yang 

lain memperhatikan jawaban dari guru, selama pembelajaran guru 

mengajar dengan tampak siswa santai dan tidak tegang ini membuat 

siswa lebih cepat menangkap materi, disamping itu guru membentuk 

kelompok tugasnya berdiskusi tentang suatu tema tertentu yang 
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diajarkan, setelah itu maka salah satu maju kedepan menjelaskan dan 

tidak itu saja siswa diajarkan mencoba memcari di aplikasi holy qur‟an 

seperti ayat yang berhubungan dimateri, ada apa saja. Itu tampil di 

LCD kelas sebelum semuanya praktik maka guru memberi contoh 

terlebih dahulu didepan kelas, Dalam hal itu maka guru menunjukkan 

tugasnya dalam mengajar mentrasfer pengetahuannya.
83

 

b. Sebagai Administrator dan Direktor 

Guru sebagai administrator, berperan menyelenggarakan proses 

pembelajaran dengan runtut serta membuat dan menerapkan Diktat dan 

RPP yang sama setiap kelas, guru menganggap semua siswa berhak 

mendapat kesempatan belajar materi yang telah disepakati, senada 

dengan yang diucapkan Pak Aqtor : 

“Materi yaa setiap kelas harus sama mbak, kelas VII ya sama 

kelas VII lainnya Kelas IX juga diberikan sama, semua 

diajarkan sesuai dengan RPP yang dibuat mbak” 
84

 

 

Sebagai administrator sudah terlihat pada awal pelajaran, guru 

mengabsen kehadiran kemudian materi diberikan sampai siswa paham 

barulah mempraktikkan melalui aplikasi holy qur‟an di laboratorium 

komputer. Tes atau ulangan harian diberikan setelah selesai materi 

dijelaskan, Bentuk soal dan jumlah soal diberikan sama setiap kelas.  

Sebagai direktor, pengajar disini dapat mengatur diskusi dan 

menentukan tugas kelompok dengan siswa. Untuk menjalankan tugas 
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sebagai pengajar maka harus memperhatikan media, metode yang akan 

digunakan Dalam Hal ini, Pak Muslimin mengungkapkan : 

“Sebagai pengajar saya selalu memberikan pengajaran yang 

baik, salah satunya dengan metode lain-lain agar tak bosan, 

saya selalu mengemas materi semenarik mungkin sehingga 

anak-anak bisa cepat paham, cara yang saya lakukan dalam 

mengajar yaitu menggunakan metode variasi setiap pertemuan 

seperti ceramah, menayangkan video, praktek, tadabbur alam 

mengenai ayat Al Qur‟an yang berkaitan kehidupan, saya selalu 

memancing anak-anak untuk aktif didalam pembelajaran Al 

Qur‟an kadangkala menanyakan kepada siswa ingin makai apa 

metode pembelajarannya apa, dengan begitu saya sekali-kali 

mengikuti kemauan siswa mbak. Saya memastikan siswa 

mudah diarahkan dari penugasan individu maupun 

kelompok.”
85

 

 

Hal tersebut selaras dengan penyampaian Ustad Rizal selaku 

pengajar materi ini juga dalam peran pengajarnya sebagai organisator 

dan direktor : 

“Untuk proses pengajarannya saya juga pastikan selalu ada 

diskusi per teaching, dimana yang lebih bisa lebih mahir dalam 

pengoperasian materi di aplikasi ia harus mengajarkan yang 

belum bisa saat itu juga mbak, dan sebaliknya yang belum bisa 

harus mau diajarkan”
86

. 

 

Selain itu guru berdiskusi dengan siswa dan melakukan kontrak 

belajar yang didalamnya berisi kesepakatan menit keterlambatan, 

hukuman, dan pemberian tanggung jawab kepada siswa untuk menjadi 

ketua pembelajaran Al Qur‟an Holy, seperti yang dikatakan oleh 

Belghi kelas IX A, sebagai berikut : 

“ Biasanya saya diberi tugas untuk mengajarkan yang belum 

bisa materi Al Qur‟an Bu, membantu memastikan temen-temen 

membawa modul Al Qur‟an Holy”
87
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Guru menggunakan beberapa metode dan media dalam 

mengajar Al Qur‟an Holy, sejatinya media di sini sebagai alat bantu 

memperagakan materi, dan metode dapat berarti langkah untuk 

menjelaskan materi. Hal ini dilakukan untuk menunjang proses 

pembelajaran. Umumnya dalam mengajar guru menyampaikan materi 

pelajaran Al Qur‟an dengan metode Drill, imlak dengan tidak 

berpatokan pada buku saja namun dengan cerita singkat, membaca, 

menulis ayat Al Qur‟an dan praktik ke laptop menggunakan aplikasi 

tersebut di laboratorium komputer. 

Dari wawancara diatas peneliti menyimpulkan guru sebagai 

pengajar Al Qur‟an benar - benar menjalankan proses pembelajaran 

dengan meyesuaikan modul serta RPP yang dibuat bersama-sama 

dengan memperhatikan media serta metode yang relevan digunakan.  

 

               Gambar 4.13 Kegiatan Diskusi Tutor Per Teaching 
 

Hal diatas memang betul adanya, saat peneliti mengamati 

langsung ada beberapa anak yang memang berdiskusi sambil 

memegang diktat Al Qur‟an Holy, di samping itu ada yang memegang 
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lembaran kertas berisi materi Al Qur‟an ini, tak hanya dipegang tapi 

dipelajari atau dibaca oleh anak-anak. Dan ini agar mereka 

mempersiapkan materi yang akan diajarkan. Untuk hal menyampaikan 

materi, penggunaan media serta metode saling berkesinambungan satu 

lainnya dari yang digunakan, nampak pada pembelajaran dilakukan 

ada siswa yang benar-benar malu saat diperintahkan kedepan, maka 

guru berinisiatif mengarahkan untuk membentuk kelompok dan dari 

kelompok itu ada yang benar-benar paham sehingga dapat membantu 

untuk memahamkan saling mengajarkan sehingga yang tidak tau 

menjadi tau, yang belum paham menjadi paham dari yang didiskusikan 

bersama dan guru yang mengarahkan.
88

 

c. Sebagai Evaluator (Penilai) 

Guru bertugas evaluator (penilai) maksudnya disini guru 

berperan mengumpulkan data atau informasi yang terkait dengan 

keberhasilan siswa dalam belajar Al Qur‟an, Adanya guru menilai 

untuk mengetahui dua faktor yaitu pertama, sebagai penentuan 

keberhasilan siswa mencapai tujuan dan berhasil tidaknya dalam 

menyerap materi Kedua, sebagai penentuan berhasil tidaknya guru 

melaksanakan seluruh kegiatan pembelajaran Al Qur„an. 

 Hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan Bapak Muslimin 

selaku pengajar Al Qur‟an : 

“Semuanya harus tuntas belajar Al-Qur‟an, Di akhir jenjang 

IX, hasil tashih sebagai syarat kelulusan harus mencapai nilai 
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minimal B. Karena itu, program Holy Qur‟an menjadi tulang 

punggung bagi persyaratan kelulusan dan penjaminan mutu ini, 

Kalau saya melakukan evaluasi artinya saya sedang 

mengevaluasi diri saya sendiri apakah metode,teknik,cara saya 

mengajar itu sudah pas sedang penilaian untuk pengetahuan 

sendiri yaitu lebih ditekankan pada lisan atau tes lisan anak-

anak”.
89

 

 

Dari pendapat diatas diperkuat dengan pernyataan Ustad Hakim 

pselaku pengajar Al Qur‟an melalui Holy Qur‟an : 

“Dalam evaluasi guru sebagai pengajar tentunya sangat penting 

karena berurusan dengan angka ya nilai, angka tersebut 

nantinya di cantumkan didalam raport sehingga orang tua tau 

perkembangan anak dalam mengajar, untuk itu tolak ukur saya 

mengajar yaitu anak-anak dapat paham atau tidak” 

 

Pendapat tersebut juga selaras dengan yang disampaikan oleh 

Ustadz Rizal juga berpendapat dalam hal penilaian : 

“Yang jadi tugas pengajar disini selain mempersiapkan, 

melaksanakan pengajaran dan mengevaluasi pembelajaran jadi 

dalam tahap akhir ini saya benar-benar memastikan tiga aspek 

sudah saya tancapkan ke diri siswa yaitu kognitif, psikomotorik 

dan afektif. Untuk kognitif ya berkaitan dengan kemampuan 

dan aktivitas otak untuk mengembangkan kemampuannya 

(Pengetahuan,Pemahaman dan Penerapan) itu kalau dari 

afektifnya saya menilai dari semangatnya belajar, minat dan 

sikapnya kepada saya saat mengajar, aspek psikomotorik saya 

nilai dari bagaimana kesiapannya dalam belajar, peniruannya 

dalam pengaplikasian materi,, yaaa begitulah mbak”.
90

 

 

Dalam metode pembelajaran lama biasanya terkenal dengan 

pengukuran pencapaian materi hanya ditekankan pada hasil saja tidak 

dengan proses, namun disini dalam pembelajaran Qur‟an guru 

menggunakan penilaian dengan tiga aspek dalam mengajar sehingga 

hasilnya lebih efektif, karena untuk mencapai tingkat pengetahuan 
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tertentu maka dapat dievaluasi sejauh mana materi dapat diserap oleh 

siswa dengan mengacu pada tiga aspek tersebut. Sebagaimana 

pendapat Nina siswa kelas VII menyatakan : 

“..Kalau belum tuntas Bu kami tidak ulangan dulu, makanya 

didalam pembelajaran guru mengajarnya itu secara tuntas atau 

keseluruhan apalgi tidak semerta-merta langsung ke laptop tapi 

dijelasin dulu pakai LCD, kami mencatat dan kami pelajari 

untuk nanti diterapkan di laptop di aplikasi itu Bu  sehingga 

tidak ada alasan untuk kami tidak bisa mengerjakan saat ujian 

Bu
91

 

 

Hal ini juga sangat sesuai dengan semua harapan orang tua 

yang harus tau perkembangan siswa di sekolah khusunya pembelajaran 

Al Qur‟an, peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Zahro selaku 

wali murid kelas X berpendapat : 

“..Untuk anaknya ya mbak, sebelum sekolah dan ketika sekolah 

di SMP Darus Sholah Alhamdulillah ibadahnya lebih rajin 

ketika dirumah ngajinya alhamdulillah lebih tepat tajwidnya 

dari sebelumnya mbak, kemudian hafalannya nambah dari yang 

saya tahu
92
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 Gambar 4. 14  

Guru Menilai Ketika Menjelaskan Materi 

Kemudian, Observasi yang dilakukan samping guru 

menjelaskan mengajukan pertanyaan-pertanyaan siapa yang menjawab 

                                                             
91

 Nina, diwawancara oleh peneliti,Jember, 28 Januari 2022. 
92

Zahro, diwawancara oleh peneliti,Jember, 26 Januari 2022. 



 
 

 
 

90 

maka langsung tercatat di kertas guru dan masuk dalam arsip penilaian 

guru. Dari hal tersebut dapat disimpulkan guru sebagai pengajar sudah 

mengajar dengan baik, ini dibuktikan dengan nilai pembelajaran Al 

Qur‟an yang bagus – bagus, guru dengan memanfaatkan metode, 

media yang ada hingga dapat menghasilkan output yang berkualitas 

sehingga sesuai dengan harapan orang tua. 

Tabel 4. 2  

Peran Guru Sebagai Pengajar dalam Pembelajaran Al Qur’an  melalui 

Aplikasi Holy Qur’an Release 6,5 Plus 
 

No Tugas  Dekskripsi Tugas 

1 Informator  Menjelaskan materi Al Qur‟an dengan jelas, 

memahamkan siswa dengan membuka seluas-

luasnya kesempatan bertanya kepada siswa. 

2 Pengarah dan 

direktor 

Guru menggunakan metode imlak, drill dan tutor 

perteaching dalam mengajar Al Qur‟an.. 

3 Evaluator/ 

Penilai 

Setelah menjelaskan materi dan diskusi maka 

guru melakukan penilaian baik kognitif,afektif, 

psikomotorik dalam pembelajarn Al Qur‟an. 

 

3. Peran guru sebagai pelatih dalam pembelajaran Al Qur’an melalui 

Program Holy Qur’an di SMP-PlusDarus Sholah Jember. 

Adanya perkembangan teknologi yang pesat, para guru dituntut 

untuk memiliki kemampuan untuk mengenal serta menggunakan alat 

berbasis IT yang disediakan oleh sekolah, mengembangkan keterampilan 

menggunakan fasilitas yang telah disediakan sebagai media pembelajaran. 

Dalam peran guru sebagai pelatih di sini peneliti membagi dua sub fokus 

yaitu pelatih dalam pembelajaran Al Qur‟an (Intelektual), Pelatih 

pembelajaran Al Qur‟an menggunakan aplikasi program holy qur‟an 

(Motorik). 
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a. Peran guru sebagai pelatih dalam pembelajaran Al Qur’an  

Dalam pelatihan pembelajaran Al Qur‟an tanpa adanya 

pembiasaan mungkin siswa akan sulit maka perlunya latihan sehingga 

siswa mampu menunjukkan penguasaan kompetensi dasarnya. 

Biasanya siswa diberikan soal latihan karena memerlukan yang 

namanya uji kompetensi. Sebagaimana yang dikatakan Oleh Bapak 

Muslimin sebagai pengajar Al Qur‟an : 

“Kalau saya melatih anak-anak itu dari sikapnya yang utama 

mbak, kemudian latihan maju kedepan presentasi materi, saya 

melatih siswa supaya trampil dalam berbagai segi, Membuat 

diagram mufrodat Bahasa Arab dari Al Qur‟an sehingga dapat 

dipajang dikelas dan dapat dipelajari oleh siswa mbak
93

” 

     

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 4.15  

Karya Pembelajaran Al Qur’an 
 

Untuk memperkuat pendapat Pak Muslimin, Ustad Rizal juga 

mengungkapkan : 

“Kalau saya melatih ketrampilan Al Qur‟an biasanya lewat 

pembiasaan menulis ayat Al Qur‟an, biasanya dilakukan saat 

Pembelajaran Al Qur‟an masih banyak waktunya, kadang siswa 

minta belajar menulis ayat Al Qur‟an dengan kaligrafi dibantu 

                                                             
93

 Muslimin, diwawancara oleh peneliti,Jember,21 Januari 2022. 
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juga oleh teman saya yang juga pengajar holy qur‟an dan seni 

kaligrafi Ustad Jimly namanya” 
94

 

 

Dari wawancara diatas, peneliti menyimpulkan bahwa dalam 

melatih anak harus butuh yang namanya keahlian, saat siswa selesai 

belajar Al Qur‟an, siswa masih mau berlatih menulis ayat Al Qur‟an 

secara konvensional melalui seni Kaligrafi dibantu guru yang mampu 

dalam bidangnya, dalam hal ini guru benar-benar sebagai pelatih dalam 

pembelajaran Al Qur‟an.  

        

             Gambar 4.16  

Melatih Menulis Ayat Al Qur’an 
 

Peneliti juga mendapat data pendukung dilapangan yaitu bukan 

hanya melatih menulis saja yang dilatih ke siswa, kegiatan melatih 

membaca Al Qur‟an diterapkan guru secara seksama kadang pula 

bergantian, hal ini dimaksudkan agar siswa benar-benar paham ilmu-

ilmu Al Qur‟an seperti tajwid, makhroj, sifatul huruf serta tanda baca 

juga makna Al Qur‟an. 

Berkaitan dengan hal tersebut, Ustad Zainul Hakim sebagai 

pengajar Al Qur‟an mengungkapkan : 
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 Rizal, diwawancara oleh peneliti,Jember, 15 Januari 2022. 
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“Iyaa mbak jadi sebelum ke laboratorium komputer untuk 

mengaplikasikan pembelajaran Al Qur‟an maka saya bagi 

waktu setengah di kelas untuk materi, dan bacaan tepat 

setengahnya di aplikasinya mbak untuk praktik”.
95

 

 

Senada dengan yang dikatakan Ustad Zainul Hakim, Pak Aqtor 

juga menyampaikan : 

“Kalau saya biasanya anak-anak di pembelajaran Al Qur‟an 

saya suruh baca surat-surat dulu mbak minimal hafal dan ingat 

mbak”.
96

 

 

Diperkuat wawancara bersama Bunga, kelas VIII mengenai 

latihan yang diberikan guru mengatakan : 

“Latihan yang diberikan guru itu ada dua Bu latihan dikelas dan 

latihan di lap komputer, jadi pertama latihan dikelas membaca 

plus nulis ayat Al Qur‟an Bu, kadang hafalan”
97

 

 

Dilihat dari wawancara dan observasi dapat disimpulkan guru 

dalam melatih intelektual pembelajaran Al Qur‟an menggunakan BTA 

(Baca, Tulis Al Qur‟an) didalam kelas, guna pengujian kompetensi 

siswa ( kemampuan ) dalam hal intelektualnya ( pengetahuan ). 

              
Gambar 4.17  

Melatih Membaca Al Qur’an 
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Untuk membaca Al Qur‟an sekolah mendukung penuh, dengan 

adanya sekolah yang bekerja sama dengan lembaga-lembaga pelatihan 

yang berkaitan dengan Al Qur‟an seperti salah satunya lembaga 

Qiro‟ati yang sekarang mengadakan pelatihan kepada kader pengajar 

di SMP Plus Darus Sholah, guru tidak sembarangan dalam mengajar 

Al Qur‟an karena harus selalu diasah untuk kemajuan perkembangan 

siswa.  

 

            Gambar 4. 18  

Pelatihan Guru Membaca Al Qur’an 

       

b. Peran guru sebagai pelatih dalam pembelajaran Al Qur’an 

Melalui Aplikasi Holy Qur’an 

Keterampilan motorik yaitu proses mengembangkan respon 

gerak, respon tersebut bermacam-macam ada yang baik, sedang, dan 

kurang hal tersebut penting guna membantu siswa dalam pembelajaran 

Al Qur‟an menggunakan Aplikasi Program Holy Qur‟an karena 

membutuhkan latihan kelenturan jari tangan untuk mengetik arab dan 



 
 

 
 

95 

memfungsikan menu di aplikasi holy qur‟an yang ada di laptop atau 

komputer. 

Keterangan di atas sesuai dengan ungkapan Bapak Kepala 

Sekolah Ustad Zainal Fanani dalam wawancara bersama beliau. Beliau 

menjelaskan : 

“SMP-Plus itu sejak ditetapkan sebagai Sekolah Berstandart 

Nasional (SSN) terus berupaya untuk melakukan pembaharuan 

dibidang pemanfaatan tehnologi dengan 4 program yaitu 

Bilingual,Unggulan, Tahfid, Dan Kitab didalam kelas sudah 

tersedia laptop dan LCD serta proyektor sehingga pembelajaran 

Al Qur‟an tetap berjalan lancar menggunakan aplikasi Holy 

Qur‟an, atau guru juga dapat mengajar langsung didalam 

laboratorium komputer yang sudah ada holy qur‟an sehingga 

anak-anak langsung praktik mbak bersama-sama setelah 

dijelasin dikelas”
98

  

 

Senada dengan kepala sekolah, Bapak Muslimin yang juga 

disamping pengajar Al Qur‟an melalui Aplikasi Holy Qur‟an 

memberikan pendapat : 

“Jadi mbak pelatih disini mulai dari proses pendonload‟an 

aplikasi sudah dilatih bisa sendiri, kemudian saya melatih jari 

anak-anak mengetik arab setiap kelas hanya difasiliti Laptop 

satu, LCD, Proyektor dan juga audio speaker untuk proses 

pembelajaran Al Qur‟an setelah itu pergi ke laboratorium 

komputer mbak untuk pengaplikasiannya
99

” 

 

Program ini dapat terinstall dengan sempurna jika laptopnya 

memiliki configurasi syistem yang dibutuhkan oleh softwere Holy 

Qur‟an, Jika untuk configurasi system komputer tidak bisa terpenuhi 

sesuai  yang diminta oleh softwere ini, maka proses install akan tidak 
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berjalan atau dengan terhenti/error/hank.
100

 Untuk itu siswa siswa 

SMP Plus Darus Sholah diberikan pengarahan untuk mengikuti 

panduan cara install pada buku panduan yang telah disusun oleh tim 

dari SMP Plus Darus Sholah Jember yang disebut dengan Diktat yang 

berisi beberapa bab yang telah dibuat oleh Smp Plus Darus Sholah. 

Setiap pembelajaran utamanya pembelajaran Al Qur‟an guru 

dituntut terampil didalam menggunakan media teknologi seperti laptop 

yang telah dilengkapi dengan softwere program Holy Qur‟an. Secara 

singkat dalam pengamatan, peneliti mendapatkan informasi bahwa di 

kelas VII, VIII, IX pembelajaran Al Qur‟an menguasi semua menu 

yang terdapat pada program Pembelajaran Al Qur‟an melalui aplikasi 

holy qur‟an.  

Hal tersebut berkaitan dengan peneliti melakukan wawancara 

kepada Ibu Zahro, Wali dari Ikrima berpendapat : 

“Mungkin dari pengajaran aplikasi itu mbak anak saya jadi 

donload aplikasi Al Qur‟an dan muroja‟ah dari handphone” 

 

Memang benar adanya dalam Pembelajaran Al Qur‟an 

menggunakan aplikasi ada beberapa materi yang diajarkan  yaitu : 

1) Latihan membuka serta membaca Al Qur‟an 30 Juz lengkap makna 

tafsir 

Dalam menggunakan aplikasi program Holy Qur‟an maka 

siswa di latih membuka dan mengoperasikan dahulu, Hal tersebut 
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 SMP Plus Darus Sholah, “Diktat Holy Qur‟an SMP Plus Darus Sholah”,10 Agustus 
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sesuai dengan yang dikatakan oleh Nina kelas VII dalam 

pembelajaran Al Qur‟an : 

“Untuk latihan dikelas VII Bu, saya dan teman-teman 

dikenalkan dengan pertama keyboard arab  kemudian 

menayangkan Al Qur‟an , ilmu tajwid yang ada dalam Al 

Qur‟an hukum, sifat, keterangan, contoh baik tulisan arab 

atau latin sekaligus bunyi bacaan Al Qur‟annya”
101

 

 

Dari pendapat Nina, diperkuat Oleh wawancara kepada 

Ustad Hakim yang mengajar Al Qur‟an melalui aplikasi holy 

qur‟an : 

“Dalam pengaplikasian disini mbak pertama kalau kita 

buka klik holy qur‟an maka tampilan awalnya akan 

membunyikan cuplikan ayat qur‟an, jadi menu yang ada 

diatas itu ada beberapa yang dapat difungsikan yaitu 

pertama menu tayangan kedua menu cari, ketiga, menu 

bacaan, keempat menu Hafalan, kelima menu dan keenam 

menu tafsir Al Qur‟an dan arti”
102

 

 

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasanya pada 

program holy qur‟an ada banyak sekali menu Al Qur‟an yang dapat 

dilatih guru langsung, mungkin tanpa adanya guru siswa tidak akan 

pernah bisa menggunakannya. 

                                           
                                                       Gambar 4.19  
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Tampilan Holy Qur’an 
 

Dari menu yang ada siswa diajarkan secara bertahap dalam 

penggunaan aplikasi seperti yang dimulai pada kelas VII yang 

diajar oleh Ustad Rizal mengatakan : 

“Kelas awal mulai dari latihan hafalan keyboard arab, 

belajar ngetik paling tidak ngetik namanya sendiri dulu 

bener kalau sudah bisa lanjut latihan materi Al Qur‟an 30 

Juz lengkap terjemah dan juga tafsirnya dimulai dari 

mengoperasikan membuka bagian tayangan klik tulisan 

tayangan kemudian pertama bagian permulaan Al Qur‟an 

dimana tayangan pertama surah Al fatihah dan ini dapat 

diganti dengan mengklik panah sehingga anak-anak bisa 

mencari ingin membuka juz berapa surah apa ayat berapa, 

ketika kita mengklik tayangan maka yang muncul surat Al 

Fatihah setiap surat dan dibawah tampilan ada terdapat 

menu-menu sampingan.”
103

 

 

 

 

 

 

    Gambar 4.20  

Tampilan Menu Holy Qur’an 

 

Berdasar wawancara di atas maka pelatih dalam hal ini 

harus bisa menguasai bidangnya terutama harus punya ketrampilan 

untuk dapat melatih siswa, karena tidak semua siswa memiliki 

kemampuan sama, maka guru harus mampu memperhatikan hal 

tersebut, peneliti juga melakukan observasi bahwa guru di sini 

benar-benar melatih siswa dari mudah sulit. 
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 Rizal, diwawancara oleh peneliti,Jember, 14 Januari 2022. 
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Gambar 4.21  

Guru melatih siswa 
 

2) Latihan Ilmu tajwid lengkap dengan hukum, sifat, keterangan. 

Untuk melatih ilmu tajwid menggunakan aplikasi biasanya 

guru mencontohkan terlebih dahulu, kemudian mengklik menu 

tajwid yang dapat disesuaikan dengan materi. Dalam hal ilmu 

tajwid, Pak Muslimin sebagai pengajar Al Qur‟an mengatakan : 

“Itu menu digunakan dalam aplikasi yaitu menu baca‟an 

mbak yang isinya seputar tajwid jadi disamping mengkaji 

ayat makna, juga siswa dapat diharapkan terampil dalam 

menu tajwid diaplikasi apalagi kan menggunakan media 

jadi anak-anak lebh mudah menangkap disamping yang 

tampilannya membuat semangat, disertai gambar mbak jadi 

lebih membuat semangat belajar, saya kalau melatih anak-

anak ya dari aplikasi tersebut, kemudian praktik didalam Al 

Qur‟an diaplikasi”
104

 

 

Senada dengan yang diucapkan Pak Muslimin, Ustad Aqtor 

juga berpendapat : 

“Dimenu bacaan itu mbak, anak-anak bisa cari kalau saya 

melatihnya dengan pertama buka bacaan Al Qur‟an 

misalnya surah Fatihah trus ketemu lafadz min robbi ( من
 kemudian saya tanya termassuk hukum bacaan apa itu ,(رب

anak-anak jadi anak-anak langsung cari praktik diaplikasi 

itu mbak dengan nyari di menu bacaan bagian hukum 
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baca‟an kemudian yang bisa langsung ditunjukkan dengan 

dibuktikan tampilannya mbak”
105

 

 

Hal tersebut juga diperkuat dengan penulis mewawancari 

Bunga kelas VIII : 

“Untuk cara guru melatih dalam pembelajatan Al Qur‟an 

biasanya dengan memaknai ayat qur‟an, memprotoli 

hukum-hukum bacaannya, kemudian di cari yang berkaitan 

dengan ayat tersebut, jadi kalau dimenu tajwid guru melatih 

dengan mencontohkan bacaannya dahulu,”
106

 

 

Dari adanya hasil wawancara disimpulkan guru mengajar 

Al Qur‟an tidak sekedar mengajar namun juga memanfaatkan 

media yang ada dengan holy qur‟an materi tajwid dapat 

tersampaikan dengan mudah sehingga dapat memudahkan guru 

mencapai tujuan belajar Al Qur‟an. 

Peneliti juga menemukan data pendukung yaitu saat anak-

anak berada dalam laboratorium komputer ketika membaca Al 

Qur‟an didalam aplikasi Ilmu tajwid ini dapat dibuka dan 

diarahkan oleh guru sebagai pelatih dengan membuka menu utama 

yang ada di atas yaitu bagian menu Bacaan yang didalamnya 

terdapat sub menu sifat dan makhroj huruf serta hukum bacaan Al 

Qur‟an, ketika diklik satu kali maka akan muncul yang akan kita 

ingin temukan.
 107

 

Guru sebagai pelatih di sini dapat mempaktikkan langsung 

dan juga dengan mengklik huruf hijaiyah yang tampil maka akan 
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keluar cara pembunyiannya, sehingga siswa dapat lebih 

memahami. Kemudian sub menu ke dua yaitu ada hukum baca‟an 

Al Qur‟an tampilannya seperti : 

 

 

 

 

 

Gambar 4.22  

Tampilan Menu Tajwid 
 

Untuk tau lebih dalam lagi maka klik disamping kiri 

semisal nun dan tanwin yang ada empat, kemudian klik lagi misal 

idghom maka muncul idghom bigunnah dan bilaggunah, kemudian 

klik lagi bigunnah nanti akan muncul huruf yang termasuk dibaca 

dengan dengung yakni ( ي م ن و  ). Sehingga siswa akan paham 

dengan mendalam lagi tentang tajwid
108

  

3) 3). Latihan penulisan ayat Al Qur‟an. 

Untuk belajar Al Qur‟an dibutuhkan tahapan – tahapan 

yang harus dilalui dengan sabar terutama menggunakan aplikasi, 

setelah siswa memahami bacaan dan mempraktikkan dengan benar 

maka siswa akan belajar latihan penulisan Ayat dalam aplikasi holy 

qur‟an karena dengan kebiasaan menulis pun siswa akan lebih 

mudah menghafalnya. Penulisan ayat Qur‟an ini biasanya dimulai 
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dari Juz 30 secara berurutan, Hal tersebut sesuai dengan yang 

dikatakan oleh Ustad Rizal : 

“guru memberikan latihan disini untuk tau tingkat 

pemahaman siswa mbak, meskipun tidak tau pun yaa nanti 

akan diajari untuk tau akan selalu dilatih”
109

 

 

Pernyataan tersebut dikuatkan dengan penulis juga 

melakukan wawancara kepada Bunga kelas VIII : 

“Emm kalau dimenu latihan itu kayak paling serem Bu, 

karena kan nanti langsung muncul salah benernya misalnya 

nanti melengkapi lafadz yang kosong-kosong Bu”
110

 

 

Dari hasil observasi yang dilakukan dikelas Ustad Rizal 

mengajar, siswa memang harus terampil dalam menulis sesuai 

yang ada di Al Qur‟an, guru melatih dengan sabar teknik yang 

dilakukan dalam melatih penulisan disini yaitu pertama, masuk 

menu Latihan kemudian tampilan klik latihan berdasarkan surah 

jadi nanti bisa milih apa surah yang akan di gunakan untuk latihan 

menulis jika memilih surah Al Fatihah, kemudian klik bentang. 

kemudian langkah kedua guru mengarahkan siswa mengklik 

berdasar surat dan muncul tampilan lengkap sampai ayat terakhir 

dari surah yang di klik, kemudian ketiga, coba ketik lafadznya 

yang kosong dibagian pertama yaitu lafadz هللا, kelima tekan enter 

dikeyboard jika benar maka akan tampil warna biru dan jika salah 

tampil warna merah setelah semua bagian yang kosong terisi 
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barulah cara terakhir keenam yaitu dapat melihat benar salahnya 

dalam tulisan ayat Al Qur‟an.
111

 

 
     Gambar 4.23  

Tampilan Latihan menulis Ayat Al Qur’an 

4) Latihan Pencarian Ayat berdasar kata atau tema Al Qur‟an. 

Semua yang ada didunia pasti dibahas di dalam Al Qur‟an 

karena petunjuk sekaligus jalan kepada kebaikan. Karena 

demikianlah siswa dilatih mencari ayat yang berkaitan atau 

bersinggungan dengan kehidupan seperti tentang iman, ibadah, dan 

lainnya. 

Peneliti melakukan wawancara kepada Ustad Zainul 

Hakim, beliau berpendapat tentang pencarian ayat Qur‟an : 

“ Pembelajaran Al Qur‟an saya melatih siswa dari menu 

Cari mbak sesuai tema, seperti yang sudah saya jelaskan 

tadi tentang makhrom dapat dicari dari aplikasi ini, selain 

itu ada juga tentang i‟tikaf dan banyak sekali dalam Al 

Qur‟an”
112

 

Senada dengan hal di atas, Belghi siswa kelas IX A 

mengemukakan pendapatnya tentang latihan pencarian tema Al 

Qur‟an : 

“Menurut saya latihan ini yang paling susah, sebab selain 

kita harus tau makna ayat al qur‟an, juga hrus paham akar 

kata dari lafadz atau ayat Al Qur‟an karena dari sana 

barulah bisa mencari “
113
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Dari pendapat di atas, peneliti juga dapat data pendukung di 

lapangan melalui kegiatan observasi yang dilakukan saat 

pembelajaran kelas Ustad Hakim, dengan pencarian suatu tema 

i‟tikaf dimana guru melakukan latihan kepada siswa dengan 

mengajarkan langkah melatih pertama klik menu “cari” lalu klik 

menu thema”, selanjutnya akan muncul tampilan banyak tema 

seperti akhlak, ibadah dll. Kedua, dhouble klik pada thema 

“ibadah”, kemudian dhouble klik pada tema “Puasa”, double klik 

pada sub thema “Bulan Ramadhan” maka muncul gambar sebagai 

berikut : 

 
                 Gambar 4.24  

Tampilan Latihan mencari ayat Al Qur’an sesuai Tema 
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Ketiga, klik kotak “pilih semua” lalu klik kotak “cari”, 

maka akan muncul ayat yang ditemukan ternyata ada 1 ayat yaitu 

surah Al Baqoroh ayat 187. Untuk melihat tampilan ayat maka klik 

bentang, klik anak panah untuk melihat ayat atau terjemah 

berikutnya, jika ada kata atau kalimat berwarna biru maka dapat 

diklik untuk menampilkan keterangan tambahan. Kemudian setelah 

selesai guru memerintahkan siswa untuk  menggunakan aplikasi 

klik kotak “keluar”,lalu “Tutup”.
 114

 

 
                       Gambar 4.25  

Tampilan Pencarian Ayat Al Qur’an 
 

5) Latihan Rekaman Hafalan Al Qur‟an. 

Berdasar wawancara kepada Pak Aqtor selaku pengajar Al 

Qur‟an melalui Aplikasi  : 
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“Latihan hafal Qur‟an di aplikasi itu lebih efektif anak-

anak, berusaha dan merekam sendiri dengan bekal arahan 

yang diajarkan guru, sehingga anak-anak dikemudian 

harinya sudah terlatih dan biasa terutama terekam secara 

otomatis”
115

 

 

Sesuai dengan yang dikatakan oleh Pak Aqtor, Zahra kelas 

IX juga berpendapat : 

“Untuk hafalan iti tidak semuanya Bu, tapi berdasarkan 

cukupnya waktu jam pelajaran Bu sehingga kami dilatih 

untuk memanfaatkan waktu semaksimal mungkin Bu dapat 

hafalan,”
116

 

Untuk memperkuat pernyataan tersebut, Pak Muslimin juga 

mengungkapkan pendapatnya : 

“Biasanya kalau saya melatih hafalan dari aplikasi holy 

qur‟an itu jarang mbak karena kadang gak cukup waktunya 

dan laboratoriumnya kan gantian jadi hanya sekali-kali 

saja.”
117

 

 

Dari beberapa hasil wawancara,observasi yang peneliti 

lakukan dapat disimpulkan bahwa menghafal harus diniati ikhlas, 

kemudian benar-benar latihan dan praktik sesuai dengan bacaan 

yang benar (tajwid), setelah itu guru melatih proses rekaman 

langsung dalam aplikasi yaitu dengan klik menu hafalan, kemudian 

klik sesuai surah dan klik tombol merah untuk rekaman hafalan. 

Namun, terdapat kendala dari guru menjadi pelatih yaitu kurangnya 

laboratorium untuk proses pembelajaran Al Qur‟an Holy, sehingga 

guru tidak bisa memaksimalkan melatih pembelajaran Al Qur‟an di 

aplikasi dan terlebih guru harus berinisiatif sendiri. Disamping ada 
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kekurangan, kelebihan sekolah juga mendukung kegiatan pelatihan 

Al Qur‟an kepada siswa di luar kelas melalui aplikasi holy qur‟an 

yaitu kegiatan pelatihan metode cepat belajar dan mengajar Al 

Qur‟an yang dilakukan setahun sekali dengan uji coba kepada wali 

murid, guru dan sesama siswa sehingga menghasilkan output siswa 

yang diharapkan. 

 

        Gambar 4. 26 

             Guru melatih Pengoperasian Al Qur’an dalam 

Pembelajaran Al Qur’an 
 

      Tabel 4. 3 

 Peran Guru Sebagai Pelatih dalam Pembelajaran Al Qur’an melalui 

Aplikasi Holy Qur’an Release 6,5 Plus 
 

Peran Guru sebagai pelatih dalam Pembelajaran Al Qur’an 

Melatih Baca Al 

Qur‟an 

Guru melatih dalam membaca Al Qur‟an secara 

individu maupun bersama dengan memperhatikan 

kaidah tajwid, makhroj dan keterangan lainnya. 

Melatih Menulis 

ayat Al Qur‟an 

Disamping membaca, kegiatan menulis juga dilatih 

seperti mufrodat dari ayat Al Qur‟an. 

Melatih  Seni Al 

Qur‟an 

Kegiatan lainnya yang dilakukan siswa yaitu dilatih 

dalam berseni kaligrafi arab biasanya menulis ayat 

Al Qur‟an. 

Dukungan Sekolah ( SMP Plus Darus Sholah ) 

Pelatihan Kader 

Pengajar Al 

Qur‟an  

Dalam melatih siswa maka guru juga diberikan 

dukungan pelatihan oleh sekolah seperti pelatihan 

Yanbu‟a dan sekarang Qiro‟ati. 
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Peran Guru sebagai pelatih dalam Pembelajaran Al Qur’an 

melalui Aplikasi Holy Qu’an 

Melatih 

pengoperasian 

Menu Tayangan 

Guru melatih siswa membuka sekaligus membaca 

Al Qur‟an 30 Juz lengkap terjemahannya. 

Melatih 

pengoperasian 

Menu Bacaan 

Guru melatih siswa dalam mempraktikkan ilmu 

tajwid lengkap dengan hukum sifat dan keterangan 

dalam aplikasi. 

Melatih 

pengoperasian 

Menu Latihan 

Kegiatan lannya yang dilakukan guru melatih siswa 

dalam penulisan ayat Al Qur‟an di aplikasi holy 

qur‟an.  

Melatih 

pengoperasian 

Menu Cari 

Latihan pencarian ayat berdasar kata atau tema 

dalam Al Qur‟an. 

Melatih 

pengoperasian 

Menu Hafalan 

Latihan merekam hafalan Al Qur‟an berdasar 

kemampuan siswa sendiri. 

Dukungan Sekolah ( SMP Plus Darus Sholah ) 

Pelatihan 

metode cepat Al 

Qur‟an 

Pelatihan metode yang dilakukan guru ini untuk 

mengetes sejauh mana pembelajaran Al Qur‟an 

melalui Aplikasi Holy Qur‟an ini diserap siswa 

dalam setiap tahunnya, sehingga siswa berlomba-

lomba untuk bisa karena pelatihan ini dilakukan 

setiap tahun satu kali. 

 

C. Pembahasan Temuan 

Tabel 4.4  

Matrik Temuan Penelitian 
 

No Fokus Temuan 

1. Peran guru sebagai 

pendidik 

1. Menjadi contoh teladan bagi siswa 

dengan jiwa spiritual, Disiplin, 

Bertanggung jawab 

2. Mengelola lingkungan belajar 

3. Memberikan Motivasi 

2. Peran guru sebagai 

pengajar 

1. Menyampaikan Materi Al Qur‟an 

(Informator) 

2. Sebagai pengatur pengarah 

pembelajaran ( Administrator dan 

Direktor) 

3. Sebagai Penilai (Evaluator) 

3. Peran guru sebagai 

pelatih 

1. Melatih pembelajaran Al Qur‟an dengan 

BTA (Baca Tullis Al Qur‟an) 

2. Melatih pembelajaran Al Qur‟an dengan 

Aplikasi Program Holy Qur‟an 
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(Memfungsikan menu yang ada dalam 

aplikasi) 

 

Dalam bagian ini akan membahas tentang keterkaitan data – data yang 

telah diperoleh saat di lapangan dengan teori relevan dengan penelitian ini, 

Pembahasan temuan di sini akan disajikan sesuai fokus penelitian yang telah 

ditetapkan.  

Dari perolehan data, maka dalam pembahasan ini akan diungkapkan 

peran guru dalam Pembelajaran Al Qur‟an melalui Aplikasi Program Holy 

Qur‟an Release 6, 5 Plus di SMP Plus Darus Sholah Jember.  

1. Peran guru sebagai pendidik dalam pembelajaran Al Qur’an melalui 

Aplikasi Program Holy Qur’an Release 6,5 Plus di SMP Plus Darus 

Sholah. 

Dari proses wawancara, observasi dan dokumentasi yang peneliti 

lakukan bahwa pelaksanaan peran guru dalam pembelajaran Al Qur‟an 

melalui Aplikasi Program Holy Qur‟an ini dengan tiga tugas pokok 

sebagai role model (teladhan), pengelola lingkungan belajar, serta 

memberi motivasi. 

Tujuan guru menjadi pendidik disini agar dapat mengajarkan siswa 

berupa akhlaq yang baik kepada tuhannya dengan cara membaca 

sholawat,asmaul husna dan berdoa sebelum juga sesudah belajar supaya 

ilmu yang didapat diridhoi Allah, tidak hanya akhlaq kepada Allah yang 

dibiasakan guru dalam mendidik juga membiasakan akhlaq terhadap 

sesama dan kepada semua guru.  
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Hasil penelitian yang diperoleh yakni menjadi role model 

(teladhan) guru benar-benar berjiwa spiritual baik kepada Allah, sesama 

dan lingkungan, dengan mencotohkan akhlaq yang baik seperti guru 

mengambil wudhu sebelum mengajar kemudian mengajar dengan 

mengawali pembacaan Asmaul husna,ayat Al Qur‟an dan solawat. 

Kemudia, Disiplin dengan wajib berpakaian rapi, mengerjakan tugas tepat 

waktu dan tidak terlambat masuk kelasmeskipun masih ada saja siswa 

yang bermasalah, namun guru juga perlu bertanggung jawab dalam 

keberhasilan siswa pada saat pembelajaran Al Qur‟an, karena  melalui 

pemanfaatan aplikasi program holy qur‟an maka tanggung jawab guru 

dalam memahamkan materi lebih ekstra lagi khususnya pada siswa yang 

dasarnya dari SD (Sekolah Dasar) Negeri karena belum mempelajari Al 

Qur‟an dengan keseluruhan. 

Sejalan dengan pendapat Mulyasa di dalam buku Etika Profesi 

Keguruan karya Imron Fauzi bahwa pendidik memang harus menjadi 

contoh (Teladan) bagi siswa, semua orang dan masyarakat sekitar dengan 

memiliki standar kualitas kepribadian mencakup pertama, tanggung 

jawab, guru mampu mempertanggung jawabkan apa yang dibicarakan 

dengan norma atau aturan yang berlaku. Kedua, guru memiliki integritas 

tinggi dan dapat merealisasikan nilai spiritual dan kepribadiannya. Ketiga, 

mandiri berarti guru dapat memutuskan keputusan sendiri terutama dalam 

pembelajaran dan pembentukan kompetensi serta dapat menyesuaikan 

kemampuan siswa. Keempat, Disiplin guru harus mematuhi aturan yang 
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berlaku secara konsisten dan bertugas mendisiplinkan siswa dari hal kecil, 

sedang dan besar.
118

  

Peran guru sebagai pendidik berikutnya sebagai pengelola 

lingkungan belajar, menyediakan fasilitas yang digunakan dalam proses 

pembelajaran, Di SMP Plus Darus Sholah fasilitas yang disiapkan dan 

digunakan oleh guru saat kegiatan belajar mengajar Al Qur‟an berlangsung 

yakni LCD, Komputer, laptop, Diktat Holy Qur‟an, Proyektor dan lainnya. 

Di samping demikian guru dapat menjadikan kelas nyaman untuk belajar 

hingga dapat dirasa menyenangkan, nampak dari guru yang melakukan 

roling tempat duduk setiap pertemuannya, pengaturan pencahayaan kelas 

sesuai dengan suasana yang ada, penghiasan kelas untuk pembelajaran Al 

Qur‟an, guru dapat memudahkan proses pembelajaran Al Qur‟an, menurut 

Djamarah dikutip  Rusydi untuk menjadi guru sudah selayaknya dapat 

memberikan serta siap sedia fasilitas yang dapat memudahkan kegiatan 

belajar siswa karena kelas yang tidak menyenangkan akan menjadikan 

siswa malas belajar, Oleh karenanya guru harus bisa menjadikan kondisi 

belajar sebaik mungkin untuk kegiatan belajar yang baik 
119

 

Pendidik yang baik juga selalu memberikan motivasi kepada 

siswanya dalam pembelajaran agar siswa lebih semangat lagi dalam 

belajar, pendidik yang baik lebih banyak memberikan nasihat kepada 

siswa yang sulit dalam menangkap pelajaran Al Qur‟an, motivasi yang 

diberikan bukan hanya wejangan atau nasihat namun hadiah atau reward 
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bagi siswa rajin dan berprestasi, pushiment atau hukuman juga menjadi 

bagian dari peran pendidik dalam pembelajaran Al Qur‟an namun masih 

dalam hukuman yang berdampak positif seperti hafalan, tugas tambahan 

dan mengaji.  

Temuan di atas kemudian didiskusikan dengan pendapat filosofi ki 

hajar dewantara “ing ngarso sing tulodho (Guru sebagai teladhan), ing 

madya mangan karso (Guru menjadi motor penggerak siswa), tut wuri 

handayani (Guru sebagai pemotivator siswa)”
120

 

Menurut peneliti ditinjau dari beberapa pendapat di atas dapat 

diambil kesimpulan guru sebagai pendidik dalam proses pembelajaran Al 

Qur‟an memiliki akhlaq yang baik. Salah satunya guru menjadi contoh 

(teladan) dengan beberapa pembiasaan yang kharismatik yaitu Berjiwa 

spiritual, Disiplin dan Bertanggung jawab. Kemudian guru menjadi 

pengelola lingkungan belajar fasilitator, dan motivator pemberi motivasi 

kepada siswa guna meningkatkan kemauan semangat belajar Al Qur‟an. 

2. Peran guru sebagai pengajar dalam Pembelajaran Al Qur’an melalui 

aplikasi Program Holy Qur’an Release 6,5 Plus di SMP Plus Darus 

Sholah. 

Penelitian ini juga mengungkapkan peran sebagai pengajar dalam 

pembelajaran Al Qur‟an menggunakan Aplikasi Program Holy Qur‟an 

Release 6,5 Plus. Peran-peran tersebut adalah guru sebagai informator 
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(penyampaian materi), Administrator atau direktor, sebagai Evaluator 

(penilai). Berikut penjelasan mengenai peran tersebut, 

Sebagai informator, guru Al Qur‟an memberikan materi pelajaran 

kepada semua kelas baik unggulan, bilingual, kitab dan tahfidz sama rata 

sesuai dengan kesepakatan dan jenjang kelas dengan emberian materi 

dengan mengajak siswa aktif pembelajaran Al Qur‟an dengan memahami 

dan mengerti setiap menu holy qur‟an mulai dari materi bacaan, mencari 

tema, makhorijul huruf, dan latihan, guru di sini mengajar dengan jam 

pelajaran yang terlalu singkat yaitu 2 JP sehingga mungkin tidak semua 

siswa puas dalam menerima pembelajaran Al Qur‟an, hal tersebut 

bertentangan dengan pendapat Miswar Saputra dalam bukunya yang 

berjudul Perkembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam, bahwa 

pembelajaran yang efektif dalam ranah pendidikan islam, merupakan hal 

yang kompleks dan rumit untuk dapat dikonsepsikan dan dibentuk 

paradigmanya secara tunggal dan universal, siswa adalah insan manusia 

yang unik mereka tidak dapat diperlakukan seperti benda mati yang dapat 

dikendalikan semuanya oleh semua pihak, mereka memiliki bakat, minat, 

keinginan, motivasi dan latar belakang sosial ekonomi yang berbeda,
121

 

perbedaan tersebut seperti dikelas unggulan, bilingual, tahfidz, kitab 

seharusnya  dirumuskan dengan kurikulum yang ideal yaitu cara mengajar 

tidak sama diratakan namun sesuai kemampuan siswa.  

                                                             
121

 Miswar Saputra,Nzaruddin at.ol, Pngembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam 

,(Aceh:Yayasan Penebit Muhammad Zaini,2021),25. 



 
 

 
 

114 

Materi pelajaran yang diajarkan guru Al Qur‟an ini tidak selalu 

bersumber buku atau diktat saja namun terkadang guru mengajarkan 

pencarian materi dalam internet melalui aplikasi yang ada dan 

menyesuaikan metode yang digunakan guru membuat siswa mudah 

mencermati pembelajaran Al Qur‟an. Pembelajaran Al Qur‟an 

dilaksanakan guru dengan menjelaskan materi kemudian diskusi serta 

praktik Al Qur‟an menggunakan aplikasi Holy Qur‟an. 

Menurut Imam Wahyudi guru dalam mengajar dengan melalui 

kompetensi yakni kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara 

luas dan mendalam dengan dibuktikan guru wajib mampu menguasai 

materi, struktur konsep dan pola pikir keilmuan  pendukung mata pelajaran 

yang ditempuh, Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata 

pelajaran yang ditempuh, mengembangkan materi dengan sekreatif 

mungkin serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk 

pengembangan diri
122

  

Peran guru pengajar selanjutnya yaitu sebagai administrator atau 

direktor. Administrator berarti menyelenggarakan proses pembelajaran 

dengan runtut sesuai diktat, RPP. Dari Observasi yang dilakukan di setiap 

awal pembelajaran Al Qur‟an guru mengabsen kehadiran kemudian 

menjelaskan materi dan barulah mempraktikkan melalui aplikasi, adapun 

bentuk soal ulangan diberikan sama pada semua kelas sesuai jenjang 

sehingga benar-benar terorganisir. Dalam direktor guru menjadi pengarah 
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proses pembelajaran Al Qur‟an atau jalannya pembelajaran, guru 

menggunakan metode drill, imla‟. dan tutor per teaching membuat 

suasana belajar mudah dipahami.  

Metode drill yakni metode latihan yang dilakukan beberapa kali 

oleh guru yang berhubungan dengan software. Sedangkan metode imla‟ 

yaitu metode dikte oleh guru dan tutor perteaching metode yang dilakukan 

guru dengan diskusi siswa saling mengajarkan sehingga memiliki 

tanggung jawab yang baik. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Imron 

bahwa orang yang bertugas menjelaskan sesuatu , guru harus berusaha 

membuat sesuatu menjadi jelas bagi siswa dan terampil dalam pemecahan 

masalah.
123

 

Peran guru pengajar selanjutnya yaitu sebagai evaluator (Penilai), 

Seorang guru perlu mengadakan evaluasi hasil belajar hingga dapat 

mengetahui sampai dimana letak pemahaman siswa terhadap yang 

diajarkan, Sehingga sebagai tindak lanjut guru dapat mencari solusi terbaik 

jika ada siswa yang kurang atau belum mampu dalam pembelajaran Al 

Qur‟an sehingga guru mengupayakan perbaikan nilai siswanya. Sebagai 

evaluator (penilai), guru melakukan penilaian harian dapat juga setiap 

akhir materi dengan menilai tiga aspek ranah kognitif, afektif serta 

psikomotoriknya. Biasanya test dilaksanakan pada materi membaca Al 

Qur‟an siswa diminta untuk membaca dengan tajwid, makhroj dan sifatul 

huruf. Sedangkan pada materi menulis Al Qur‟an siswa diminta latihan 
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menulis ayat di aplikasi holy Qur‟an dan pada materi hafalan, siswa 

diminta menghafal menggunakan aplikasi dan materi kesenian Al Qur‟an 

sesuai diktat pedoman Holy Qur‟an. 

Biasanya guru mengajukan pertanyaan yang relevan dengan materi 

baik lisan maupun tulisan, kemudian jika hasil yang berhasil kurang dari 

75 % maka tugas guru mengulang materi Al Qur‟an, Untuk memperkaya 

wawasan siswa guru bisa menambah bahan evaluasi melalui pemberian 

tugas seperti membuat kliping,makalah yang terkait materi didalam Al 

Qur‟an. Kegiatan tersebut adalah serangkaian kegiatan guru dalam 

melaksanakan evaluasi. 

Peran penilaian dibutuhkan guna mengetahui sejauh mana 

keberhasilan dicapai, penilaian dimaksudkan untuk menetapkan 

perencanaan, pengelolaan, proses dan tindak lanjut, Penilaian dalam 

pembelajaran Al Qur‟an sebenarnya bertujuan agar keputusan-keputusan 

yang kaitannya nilai Islami dapat terwujudkan secara maksimal dengan 

menggunakan tes lisan, tulisan maupun kinerja. 
124

 

Menurut peneliti ditinjau dari pendapat-pendapat di atas terdapat 

keselarasan dengan data yang peneliti temukan di lapangan mengenai 

peran guru Al Qur‟an sebagai pengajar melalui program Holy Qur‟an 

Organisator direktor menjalankan KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) 

dengan metode yang tepat serta menjadi evaluator (Penilai) yang baik, 
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Namun dalam peran pengajar informator pentransferan ilmu tidak selaras 

dengan teori yang dikemukakan di atas. 

3. Peran guru sebagai pelatih dalam pembelajaran Al Qur’an melalui 

Aplikasi Program Holy Qur’an Release 6,5 Plus di SMP Plus Darus 

Sholah. 

Dari wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan 

peneliti maka temuan pada fokus ketiga Peran guru sebagai pelatih di SMP 

Plus Darus Sholah dilakukan dengan 2 tahap yakni latihan dikelas dengan 

Pembelajaran Al Qur‟an kemudian dilanjutkan Latihan di laboratorium 

komputer dengan menggunakan aplikasi Holy Qur‟an. Tanpa adanya 

latihan siswa tidak akan bisa menunjukkan penguasaan kompetensi 

dasarnya. 

 Untuk tahap pertama guru berperan sebagai pelatih di dalam kelas 

dengan BTA (Baca Tulis Al Qur‟an) yakni guru melatih siswa dalam 

membaca Al Qur‟an sesuai dengan tajwid satu persatu untuk kedepan atau 

juga dengan seksama, selanjutnya melatih siswa menulis Ayat Al Qur‟an 

kaidah Kaligrafi sehingga terlihat indah dan juga bernilai dan terkadang 

melatih siswa membuat karya yang berhubungan dalam pembelajaran Al 

Qur‟an. Guna menjadi guru luar biasa maka dibutuhkan dukungan berupa 

pelatihan - pelatihan dari sekolah seperti Pelatihan kader pengajar Al 

Qur‟an dengan metode Qiro‟ati sehingga guru Al Qur‟an benar-benar 

mendalami materi BTA (Baca Tulis Al Qur‟an). 
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Beberapa temuan usaha guru dalam melatih BTA (Baca Tulis Al 

Qur‟an) tersebut bertolak belakang dengan Keputusan direktur Jenderal 

Islam No 91 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Penyelenggaraan 

Pendidikan Al Qur‟an  yang berarti tidak hanya membaca dan menulis saja 

namun level yang lebih tinggi lagi, seperti : 

Pendidikan Al Qur‟an menjadi pondasi seluruh kurikulum 

pendidikan di dunia Islam karena Al Qur‟an merupakan siar agama 

yang mampu menguatkan aqidah dan mengokohkan keimanan. 

Dengan demikian pendidikan Al  Qur‟an merupakan ruh utama 

dari pendidikan Islam karena Al Qur‟an merupakan petunjuk 

hidup. Oleh karena itu tidak sekedar pada belajar membaca dan 

menghafal tetapi harus dikembangkan lagi pada level berikutnya 

yaitu belajar memahami sehingga mampu mengamalkannya 

dengan baik sesuai dengan pesan Ilahiyah.
125

  

 

Dalam melatih perlu yang namanya keahlian khusus, bakat ataupun 

minat dengan memiliki totalitas, totalitas berarti pengorbanan waktu, 

tenaga, ketrampilan, materi dan pikiran bahkan kehormatan untuk 

keberhasilan dalam menjalankan tugas.
126

 latihan kepada siswa dilakukan 

untuk selalu mengasah kemampuan. 

Tahap guru sebagai pelatih selanjutnya dalam pembelajaran Al 

Qur‟an menggunakan aplikasi Holy Qur‟an dengan latihan penggunaan 

teknologi sebagai isi pembelajaran, guru memulai melatih kelenturan jari 

tangan memakai keyboard arab, kemudian memfungsikan menu-menu 

yang ada dalam aplikasi. Dalam hal ini guru mengarahkan untuk 

mengikuti panduan Holy Qur‟an dan melatih secara telaten. Dari fungsi-

fungsi menu yang ada di dalam aplikasi guru melatih secara bertahap 
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mulai dari melatih membaca Al Qur‟an 30 Juz dari aplikasi dengan 

memfungsikan icon tayangan sehingga muncul surat yang akan dibaca 

dengan mengklik icon bentang, selain itu icon tayangan juga menampilkan 

makna atau terjemahan ayat Al Qur‟an, membunyikan dengan nada syekh, 

kemudian tafsir Al Qur‟an. 

Dalam aplikasi guru juga melatih ilmu tajwid lengkap hukum,sifat 

beserta keterangannya dengan siswa diperintahkan atau diajarkan langsung 

menu bacaan yang didalamnya memuat seputar tajwid, biasanya ketika 

membaca guru menanyakan per ayat langsung agar bisa mencari bagian 

menu Bacaan tersebut, Latihan selanjutnya guru melatih menulis ayat Al 

Qur‟an, dengan benar, guru harus sabar dalam melatih menulis Ayat Al 

Qur‟an dalam aplikasi Holy Qur‟an karena dengan pembiasaan menulis 

siswa lebih mudah menghafalnya.  

Kemudian Latihan lainnya yakni latihan pencarian ayat dengan 

metode drill berdasarkan kata atau tema Al Qur‟an dengan guru melatih 

memfungsikan icon Cari yang di dalamnya siswa dapat mencari kata,frase 

atau tema dalam Al Qur‟an misalnya mengenai pencarian suatu thema 

i‟tikaf guru melatih siswa dengan melatih mengklik icon “cari”, lalu klik 

“thema”, jika sudah muncul tampilan banyak tema seperti akhlaq, ibadah 

dll mak double klik thema “ibadah” kemudian double klik “thema puasa”, 

double klik pada sub thema “Bulan Ramadhan” maka akan muncul 

tampilan. Setelah itu klik kotak pilih semua lalu “cari”, maka akan muncul 

ayat yang ditemukan yaitu ada 1 ayat berkaitan dengan yang dicari surah 
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Al Baqoroh ayat 187, Maka klik “bentang”, klik anak panah untuk melihat 

ayat atau terjemah berikutnya, jika ada kata atau kalimat biru maka dapat 

diklik menampilkan keterangan tambahan, Kemudian setelah selesai guru 

memerintahkan siswa menggunakan aplikasi kotak “keluar”, lalu “Tutup”. 

Selanjutnya guru melatih siswa dengan aplikasi mengenai rekaman 

hafalan Al Qur‟an yang otomatis terekam dan dapat dinilai guru dengan 

mengklik icon hafalan kemudian klik sesuai ayat atau surah yang ingin 

dihafalkan,peran guru sebagai pelatih ini harus konsisten,sabar dan juga 

telaten karena guru harus yang memang betul-betul paham teknis IT (Ilmu 

Teknologi) sebab dalam penggunaan Aplikasi Program Holy Qur‟an tidak 

semua guru bisa menggunakannya. 

Namun terdapat pula temuan fasilitas yang kurang lengkap seperti 

Laboratorium Holy Qur‟an hanya ada satu dan digunakan secara 

bergantian untuk kelas X,XI,XIII Program Unggulan, Tahfidz, Kitab dan 

Bilingual sehingga kurang maksimal dalam pembelajaran, hal ini bertolak 

belakang dengan teori seklah harus dikelola secara terencana, terarah, 

terorganisasi dan terpadu agar dapat menghasilkan kinerja yang baik dan 

benar mampu menghasilkan pendidikan bermutu serta membe
127

rikan 

layanan baik termasuk sarana prasarananya. dalam praktiknya sarana 

prasarana pembelajaran memiliki ketrbatasan baik ruang/tempat maupun 

keterbatasan dana sehingga diperlukan inovasi sarana prasana 

pembelajaran, Hal tersebut menunjukkan peran guru sebagai pelatih dalam 
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pembelajaran Al Qur‟an melalui aplikasi Holy qur‟an bahwa guru harus 

benar-benar menguasai Ilmu teknologi (IT), sebagaimana selaras dengan 

teori Haryono tentang Kuasailah teknologi masa kini yang 

mengungkapkan : 

Guru yang gagap teknologi (gaptek) akan dipandang sebelah mata 

oleh siswa-siswanya bahkan juga kadang sesama rekan guru, seorang guru 

sekarang harus bisa mengikuti perkembangan teknologi, jangan sampai 

guru kalah dengan siswanya dalam hal pengaksesan ilmu pengetahuan, 

mungkin saja pamor dan kredibilitas seorang guru kurang lengkap jika 

belum mampu untuk menguasai kecanggihan teknologi dalam 

pembelajaran
128

 Sehingga dengan adanya teknologi diharapkan 

menjadikan peran guru sebagai pelatih harus benar melatih dengan 

membiasakan dan akhirnya menjadi bisa dan siswa benar-benar memiliki 

jiwa pelatih yang sportif,menghargai, tegas dan bersaing secara sehat 

dalam proses pembelajaran Al Qur‟an. 

Menurut peneliti ditinjau pendapat teori di atas bahwa data analisa 

dapat disimpulkan peran sebagai pelatih dalam pembelajaran Al Qur‟an di 

SMP Plus Darus Sholah guru sebagai pelatih turun langsung kepada siswa 

saat siswa mengalami kesusahan pembelajaran Al Qur‟an dengan 

konsisten dan melalui pembiasaan. 

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa peran guru dalam 

pembelajaran Al Qur‟an melalui aplikasi Program Holy Qur‟an 
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dilaksanakan dengan tugas yang baik, adapun tugas pertama sebagai 

pendidik menjadi contoh teladan bagi siswa dengan jiwa spiritual, 

Disiplin, Bertanggung jawab. Kedua, peran sebagai pengajar bertugas 

informator (penyampaian materi Al Qur‟an), pengatur pengarah 

pembelajaran ( Administrator dan Direktor), penilai (Evaluator),Ketiga, 

peran guru sebagai pelatih bertugas melatih pembelajaran Al Qur‟an 

dengan BTA (Baca Tullis Al Qur‟an), melatih pembelajaran Al Qur‟an 

dengan Aplikasi Program Holy Qur‟an (Memfungsikan menu yang ada 

dalam aplikasi). Meskipun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa 

kendala yang ditemukan seperti guru menjalankan peran pendidik masih 

ada saja yang sering terlambat karena alasan tertentu, adanya siswa berasal 

dari SD negeri sehingga guru harus berperan super memahamkan siswa 

yang basis sekolahnya kurang dalam pembelajaran Al Qur‟an.  

Dalam menjalankan peran guru sebagai pengajar, ditemukan pula 

hambatan kurangnya pendidik yang ahli IT (Ilmu Teknologi) dan 

kurangnya jam pelajaran Al Qur‟an Holy sehingga kurang maksimal. Dan 

saat menjalankan peran pelatih, peneliti menemukan kendala seperti 

kurangnya sarana prasana (laboratorium) holy Qur‟an yang digunakan 

dalam pembelajaran seluruh siswa baik program unggulan,bilingual, 

tahfidz dan kitab sehingga kurang efisien, Sehingga dalam hal ini peneliti 

memberikan rekomendasi dalam memaksimalkan peran guru dalam 

pembelajaran Al Qur‟an melalui Aplikasi Holy Qur‟an yang ideal ialah 

perlunya hukuman yang lebih untuk siswa yang banyak melakukan 
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kesalahan, melakukan jam tambahan mengajar atau private bimbingan 

untuk siswa yang basisnya dari sekolah negeri sehingga dapat paham 

pembelajaran Al Qur‟an secara mudah, membuka rekrutment pendidik Al 

Qur‟an yang menguasai IT (Ilmu teknologi) untuk mengimbangkan 

rombongan belajar yang semakin banyak, menjadikan pembelajaran Al 

Qur‟an Holy sebagai ekstrakurikuler sebagai tambahan jam belajar Al 

Qur‟an, memanfaatkan gadget sebagai alat Aplikasi Holy Qur‟an untuk 

siswa dari rumah sehingga dapat mengefisien waktu pembelajaran Al 

Qur‟an karena konsep dasar dijelaskan di sekolah dan pengembangan 

dapat dilakukan dari rumah. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Peran guru sebagai pendidik dalam pembelajaran Al Qur’an melalui 

Aplikasi program Holy Qur’an Release 6,5 Plus di SMP Plus Darus 

Sholah Jember  

a. Sebagai role model, contoh teladan yang berkaitan dengan akhlaq baik 

berjiwa spiritual kepada Allah, sesama dan lingkungan sekitarnya. 

disiplin dalam kaitannya proses pembelajaran Al Qur‟an, bertanggung 

jawab atas  keberhasilan siswa dalam belajar. 

b. Sebagai fasilitator, pengelola lingkungan belajar Al Qur‟an dengan 

kelas dibuat senyaman mungkin sesuai kondisi dan situasi untuk 

kenyamanan siswa belajar Al Qur‟an menggunakan Aplikasi Program 

Holy Qur‟an. 

c. Sebagai Motivator, memberi motivasi berupa nasihat (wejangan), 

reward (hadiah), hukuman positif kepada siswa untuk menumbuh serta 

mengembangkan semangat siswa. 

2. Peran guru sebagai pengajar dalam pembelajarn Al Qur’an melalui 

Aplikasi program Holy Qur’an Release 6,5 Plus di SMP Plus Darus 

Sholah Jember  

a. Sebagai informator atau pemberian materi Al Qur‟an kepada siswa 

dengan sama pada masing - masing jenjang kelas baik kelas bilingual, 

unggulan, tahfidz, dan Kitab  



 
 

 
 

125 

b. Sebagai administrator atau direktor yang berarti menyelenggarakan 

kegiatan belajar mengajar Al Qur‟an secara runtut, terjadwal, 

sistematis mulai dari kegiatan pembukaan dengan guru melakukan 

do‟a bersama, absensi siswa, kegiatan inti dengan guru menjelaskan 

materi, tanya jawab dan kegiatan penutup dengan penegasan ulang 

materi, penilaian setiap akhir pembelajaran dan do‟a bersama. 

c. Sebagai Evaluator, penilai. Guru melakukan penilaian dengan 

mengadakan tes lisan, tulisan, dan kinerja praktik yang dilakukan 

melalui pengumpulan data dan informasi terkait dengan berhasilnya 

pembelajaran Al Qur‟an, penilaian dilakukan dari tiga aspek yakni 

kognitif, afektif serta psikomotorik. 

3. Peran guru sebagai pelatih dalam Pembelajaran Al Qur’an 

menggunakan Aplikasi Program Holy Qur’an Release 6,5 Plus di 

SMP Plus Darus Sholah Jember  

a. Peran guru dalam Pembelajaran Al Qur‟an pertama dengan melatih 

siswa bisa baca tulis Qur‟an (BTA) sesuai kaidah ilmu Al Qur‟an 

seperti tajwid, makhroj dan sifatul hurufnya, kedua, melatih kesenian 

dengan membuat kaligrafi ayat-ayat Al Qur‟an kepada siswa, dengan 

dibantu dukungan penuh oleh sekolah melaksanakan dan bekerja sama 

dengan lembaga-lembaga besar seperti Pelatihan kader Pengajar Al 

Qur‟an dengan menggunakan metode Qiro‟ati. 

b. Peran guru dalam Pembelajaran Al Qur‟an melalui Aplikasi Program 

Holy Qur‟an yaitu guru melatih fungsi tubuh siswa baik fisiologis 
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maupun psikis siswa dengan melatih megoperasikan icon-icon yang 

ada di Aplikasi seperti latihan membuka dan membaca Al Qur‟an 30 

Juz dengan icon tayangan, latihan ilmu tajwid dengan icon baca‟an,  

latihan penulisan ayat Al Qur‟an dengan icon Latihan, dan latihan 

pencarian ayat berdasar kata atau tema Al Qur‟an dengan icon Cari, 

Latihan rekaman hafalan Al Qur‟an pada icon hafalan, Sekolah 

mendukung dengan adanya pelatihan metode cepat belajar dan 

mengajar Al Qur‟an di SMP Plus Darus Sholah Jember yang dilakukan 

ketika event-event tertentu seperti saat class meeting, perpisahan 

sekolah dan lainnya. 

B. Saran  

Ada beberapa hal yang mendorong peneliti untuk dapat memberikan 

masukan terkait dengan peran guru Al Qur‟an melalui Aplikasi Program Holy 

Qur‟an diantaranya yaitu : 

1. Kepala Sekolah SMP Plus Darus Sholah 

Untuk lebih menyempurnakan proses kegiatan belajar mengajar Al 

Qur‟an, Kepada kepala sekolah hendaknya memberikan pengarahan 

kepada semua guru agar memaksimalkan peran yang dimilikinya dan 

kepada siswa agar diberikan pengarahan Pendidikan Al Qur‟an yang terus 

menerus karena sangat besar manfaat yang didapatkan dalam kehidupan.  

2. Guru, Diharapkan selalu memberikan kontribusi maksimal kepada siswa 

melalui pengajaran,pendidikan, serta pelatihan dalam melaksanakan segala 

bentuk kegiatan pembelajaran dan selalu berperilaku baik. 
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3. Siswa, diharapkan seluruh siswa mampu mengikuti arahan dan tugas yang 

telah diberikan oleh guru, siswa dapat memiliki karakter Insani Qur‟an, 

dan mahir dalam bidang IT (Ilmu Teknologi) khususnya bidang Al 

Qur‟an. 
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53 Abdurrohman Guru 

54 Ahmad Fauzan, S.Pd. Guru 

55 Syamsul Arifin, S.Sos. Guru 

56 Ira Widiastuti, S.Pd. Guru 

57 Zainul Hakim , S.E.I, M.Pd.I Guru 

58 Mila Susanti, M.Pd. Guru 

59 Zizka Chofsyah M.Pd Guru 

60 Ahmad Yusuf S.Pd 18 Guru 

61 M Bastomi Guru 

62 Ahmad Lutfi. S.Pd.i Guru 
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Lampiran 9 

Keyboard Aplikasi Program Holy Qur’an 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

143 

Lampiran 10 

Data Siswa 

Berikut ini data periodik jumlah siswa/i Sekolah Menengah Pertama 

Plus Darus Sholah, masing-masing kelas per tahun pelajaran 2021/2022. 

 

 

 

Data tersebut diatas yakni data sementara dan sewaktu-waktu dapat 

berubah apabila ada siswa yang masuk, siswa mutasi dan pindah. 

 

 

 

 

  

Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah 

7A 14 20 34 

7B 34 - 34 

7C 33 - 33 

7D - 34 34 

7E - 31 31 

7F 15 25 40 

7G - 31 31 

7H 34 - 34 

8A - 30 30 

8B 22 - 22 

8C - 26 26 

8D - 32 32 

8E 31 - 31 

8F 8 19 27 

8G 31 - 31 

9A 16 2 18 

9B 21 - 21 

9C - 27 27 

9D - 28 28 

9E - 20 20 

9F - 29 29 

9G 24 - 24 

Jumlah Keseluruhan 637 
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Bidang Studi  : Al Qur’an Holy   Kelas  :  

Hari, Tanggal  :      Waktu  : 

Lampiran 11 

 

Contoh soal Pembelajaran Al Qur’an melalui Aplikasi Program Holy Qur’an 

 

 

 

KEMENTRIAN PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER 

SMP “PLUS” DARUS SHOLAH JEMBER 

SEMESTER II TAHUN 2021/ 2022 

Sekretariat : Jl. Moh. Yamin No. 25 Phone (0331) 334639 Jember 

 

 

 
 

 

c. PILIHLAH SALAH SATU JAWABAN BERIKUT YANG PALING 

BENAR! 

 

1. Dalam pembelajaran  Al-Qur‟an melalui multimedia pertama kali siswa diajak 

membuka program “Muqoddam”. Muqoddam artinya adalah program..... 

1. Pembuka  b. Pemula  c. Pengantar  d. 

Utama 

2. Pada program muqoddam berisi hal-hal berikut ini kecuali.... 

a. Do‟a pembuka    c. Mencari surat dan ayat 

b. Cara membunyikan huruf dan suku kata d. Mengenali harakat-harakat 

3. Materi Holy Qur‟an menggunakan standart penulisan.... 

a. Rasm Aliy  b. Rasm Umary  c. Rasm Abu Bakar d. Rasm 

Utsmani 

4. Dalam Program muqoddam juga diperkenalkan gambar makharijul huruf. Huruf-

huruf halaq jumlahnya ada... 

a. 6   b. 4   c. 5   d. 3 

5. Huruf-huruf  halaq  tersebut dikelompokkan menjadi....... 

a. Tenggorokan bagian bawah   c. Tenggorokan bagian atas 

b. Tenggorokan  bagian tengah 

6. Tenggorokan bagian tengah adalah tempat keluarnya huruf..... 

a. أ  - ه      b.             ح -ع       c.       خ -غ   d. ح  -  أ 

7. Tenggorokoan bagian bawah adalah tempat keluarnya huruf..... 

a.  أ  - ه       b.             ح -ع       c.       خ -غ   d. ح  -  أ 

8. Huruf-huruf yang cara melafalkannya harus dipantulkan pada saat posisinya 

sukun atau diwaqafkan adalah dinamakan huruf…. 

a. Shofir  b. Qolqolah  c. Isti‟la‟  d. 

Halaq 

9. Huruf-huruf yang cara melafalkannya harus dengan memoncogkan dua bibir  

adalah dinamakan huruf…. 
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a. Halaq  b. Qolqolah  c. Isti‟la‟  d. Ismat 

10. Huruf-huruf berikut ini:   قط بجد adalah rumus tentang kumpulan 

huruf….. 

a. Halqi  b. Qolqolah  c. Ikhfa‟  d. 

Syafataini 

11. Huruf-huruf berikut ini:   خص ضغط  قظ adalah rumus tentang 

kumpulan huruf….. 

a. Isti‟la‟  b. Qolqolah  c. Ikhfa‟  d. 

Syafataini 

12. Huruf-huruf isti‟la‟ jika menyandang harokat fathah,maka bunyi 

fokalnya adalah...... 

a. A   b. O   c. E   d. I 

13. Cara membaca Qolqolah ada dua macam yaitu Qolqolah..... 

a. Dhohir-dlomir b. Muttashil-munfashil c. Idzhar-ikhfa‟  d. 

Sugro-kubro 

Perhatikan Q.S. Al-Alaq berikut, dan Jawablah pertanyaan-

pertanyaan berikut! 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
( َوِمن  َشرِّ 2( ِمن  َشرِّ َما َخَلَق )1َأُعوذ ِبَربِّ ال َفَلِق ) ُقل  

( َوِمن  َشرِّ 4( َوِمن  َشرِّ النَّفَّاثَاِت ِفي ال ُعَقِد )3َوَقَب )َغاِسٍق ِإَذا 
5َحاِسٍد ِإَذا َحَسَد )  

14. Untuk menulis Lafdzul jalalah (Kalimat ALLAH) tombol yang 

digunakan adalah...... 

a. G,F,F,I  b. G,G,S,I  c. H,G,G,I  d. 

H,G,G,O 

15. Untuk menulis huruf hamzah dalam bentuk alif diatasnya ada hamzahnya 

seperti kalimat َأُعوذ  adalah menggunakan tonbol.... 

a. Shift-G  b. Shift-H  c. Shift-Y  d. Shift-

N 

16. Untuk menulis huruf hamzah dalam bentuk alif dibawahnya ada 

hamzahnya seperti kalimat  َا َوَقبَ ِإذ   adalah menggunakan tonbol.... 

a. Shift-G  b. Shift-H  c. Shift-Y  d. Shift-

N 

17.  Ada berapakah jumlah huruf  halaq pada ayat :   َأُعوذ ِبَربِّ ال َفَلِق  ُقل
(2( ِمن  َشرِّ َما َخَلَق )1)   

a. 1   b. 2   c. 3   d. 4 
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18.  Ada berapakah jumlah huruf Isti’la’ pada ayat berikut:  َِّوِمن  َشر
(3َغاِسٍق ِإَذا َوَقَب )  

a. 1   b. 2   c. 3   d. 4 

19. Pada kalimat :  َِّوِمن  َشر terdapat hukum bacaan….. 

a. Idzhar Halqy  b. Ikhfa‟ haqiqy  c. Ikhfa‟ syafawy d. 

Qolqolah sugra 

20.  Pada kalimat: َحاِسٍد ِإَذا terdapat hokum bacaan…… 

a. Idzhar Halqy  b. Ikhfa‟ haqiqy  c. Ikhfa‟ syafawy d. 

Qolqolah sugra 
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Lampiran 12 

Diktat Aplikasi Program Holy Qur’an 
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Lampiran 13 

 

Dokumentasi Kegiatan Wawancara dan Observasi 

     Wawancara dengan Bapak Muslimin guru Al Qur‟an Holy Kelas VIII 

                  
Wawancara dengan Ustad Rizal selaku guru Al Qur‟an Holy kelas VII 

 
 

Wawancara dengan Ustad Aqtor selaku guru Al Qur‟an Holy Kelas VIII 
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Wawancara dengan Ustad Hakim selaku guru Al Qur‟an Holy kelas XI 

  
                                  Wawancara dengan siswa kelas VIII Putri 

                  
Wawancara dengan siswa kelas VII  Putri 

                         
Wawancara dengan siswa kelas IX Putra 
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Wawancara dengan siswa kelas IX Putri 
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Lampiran 14 

Instrumen Penelitian 

5. Pedoman Wawancara 

a. Peran guru sebagai pendidik meliputi : 

1) Guru sebagai role model (contoh teladan) 

2) Guru sebagai pengelola pembelajaran Al Qur‟anGuru sebagai 

motivator pembelajaran Al Qur‟an 

b. Peran guru sebagai pengajar meliputi : 

1) Guru betugas sebagai informator (Penyampaian materi) 

2) Guru bertugas sebagai Administrator atau direktor (pelaksanaa   

     pembelajaran ) 

3) Guru bertugas sebagai evaluator (penilai) 

       c. Peran guru sebagai pelatih meliputi :  

    1) Guru melatih pembelajaran Al Qur‟an (intelektual) 

               2) Guru melatih pembelajaran Al Qur‟an (Motorik)  

2. Pedoman Observasi 

a. Mencatat tentang situasi dan kondisi objektif SMP Plus Darus Sholah 

Jember 

b. Mencatat sejarah pendirian SMP Plus Darus Sholah 

c. Mencatat struktur organisasi SMP Plus Darus Sholah 

d. Melihat Sarana dan prasarana SMP Plus Darus Sholah 

e. Mengamati kegiatan peran guru bertindak sebagai pendidik 

f. Mengamati kegiatan peran guru bertindak sebagai pengajar 

g. Mengamati kegiatan peran guru bertindak sebagai pelatih 
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    3. Pedoman Dokumentasi 

a. Dokumen berupa gambar Denah SMP Plus Darus Sholah 

b. Dokumen berupa foto peran guru sebagai pendidik. 

c. Dokumen berupa foto peran guru bertindak sebagai pengajar. 

d. Dokumen berupa foto peran guru bertindak sebagai pelatih. 

e. Dokumen berupa foto cover modul pembelajaran Al Qur‟an melalui 

Aplikasi Program Holy Qur‟an Release 6,5 Plus. 

f. Dokumen berupa gambar keyboard Aplikasi Holy Qur‟an 

g. Dokumen berupa foto interview (Wawancara) bersama para guru 

pembelajaran Al Qur‟an Holy dan siswa. 
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Lampiran 15 

 

BIODATA PENULIS 
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