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ABSTRAK 

 
Nurjanah, Siti. 2017. Model Sorogan Al-Qur’an Dalam Meningkatkan Minat Belajar Al-

Qur’an di TPA Al Mustawa Siman Ponorogo. Skripsi. Program Studi Pendidikan 
Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 
Ponorogo. Pembimbing  Dr. H. Moh. Miftachul Choiri, MA. 

Kata kunci: Model Sorogan, Minat Belajar Al-Qur’an 
 

Model pembelajaran adalah salah satu faktor pendukung dalam sebuah pembelajaran 
untuk mewujudkan keberhasilan program pendidikan di sekolah. Karena tanpa adanya suatu 
sistem model pembelajaran  yang  baik  maka kegiatan pembelajaran pun tidak akan bisa 
terwujud dengan baik pula. Untuk itu maka sistem pembelajaran di sekolah harus memilih 
model yang baik dan cocok untuk memudahkan proses pembelajaran pada siswa/santri. 
Karena suatu model yang digunakan juga akan mempengarui keberhasilan santri atau minat 
santri dalam belajar. TPA Al Mustawa Siman Ponorogo telah menerapkan model sorogan Al 
Qur‟an dalam rangka untuk meningkatkan minat belajar Al Qur‟an santri. Berdasarkan hasil 
wawancara saya pada hari sabtu, 15 Oktober 2016 dengan ustadzah Nur Hasanah selaku 
direktur TPA Al Mustawa Siman Ponorogo.   Awalnya permasalahan  yang  ada  di TPA  Al 
Mustawa Siman Ponorogo, ketika proses belajar mengajar Al-Qur‟an terlihat ada beberapa 
santri yang bermain, ngobrol dengan temannya, tidak fokus ketika pelajaran sedang 
berlangsung, bahkan terlihat malas-malasan. Itu artinya minat belajar Al-Qur‟an santri masih  
rendah. Sehingga  ustadz/ustadzah TPA berinisiatif untuk membuat sebuah model 
pembelajaran baru yaitu:  sorogan Al-Qur‟an. 

Peneliti melakukan penelitian ini bertujuan sebagai berikut: ( 1 )  Untuk 
mendeskripsikan pelaksanaan model sorogan Al Qur‟an di TPA Al Mustawa Siman 
Ponorogo. ( 2 ) Mengetahui evaluasi model sorogan di TPA Al Mustawa Siman Ponorogo. ( 
3 ) Mendeskripsikan upaya-upaya apa yang dilakukan guru untuk meningkatkan minat 
belajar. 

Untuk menjawab pertanyaan tersebut peneliti melakukan penelitian  dengan 
menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian yang digunakan studi kasus. Dalam 
teknik pengumpulan data peneliti menggunakan metode wawancara, observasi dan 
dokumentasi. Dalam penelitian ini menggunakan analisis interaktif Miles dan Huberman.  

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa: (1)  Pelaksanaan model sorogan Al Qur‟an di 
TPA Al Mustawa Siman Ponorogo diawali dengan mengkondisikan kelas terlebih dahulu, 
kemudian salam, memimpin santri untuk berdoa, setelah itu ustadz/ustadzahnya menyuruh 
santri untuk membuka Al Qur‟an, kemudian santri duduk antri serta maju satu persatu sesuai 
nomor antrian, jika ada yang salah dalam membacanya ustadz/ustdzahnya membenarkan, 
kemudian santri menyimak penjelasan ustadz-ustadznya dan santri disuruh mengulangi lagi 
bacaannya.( 2 ) Evaluasi model sorogan Al Qur‟an di TPA Al Mustawa Siman Ponorogo  ada 
3 cara yaitu : secara langsung ketika pembelajaran, ujian tengah semester, dan ujian akhir 
semester. Evaluasi ini sifatnya  ujian lisan, serta dinilai mulai dari membaca yang baik dan 
benar, kelancaran membaca sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid dan menghafal surat-
surat pilihan. ( 3 ) Upaya-upaya yang dilakukan guru untuk meningkatkan minat belajar  Al 
Qur‟an di TPA Al Mustawa Siman Ponorogo sebagai berikut: adanya tambahan pembelajaran 
ilmu keagamaan, mendatangi kerumahnya jika tidak masuk, mengantarkan pulang jika belum 
dijemput, serta kegiatan rihlah, pentas seni, pidato, dan nasyid. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Al-Qur‟an adalah suatu nama pilihan Allah yang sungguh tepat, karena 

tiada satu bacaan pun sejak manusia mengenal tulis baca lima ribu tahun yang lalu 

yang dapat menandingi Al-Qur‟an al Karim, bacaan sempurna lagi mulia itu.
1
 

Al-Qur‟an adalah firman Allah SWT yang bersifat atau berfungsi sebagai 

mu‟jizat (sebagai bukti kebenaran atas kenabian nabi Muhammad SAW) yang 

diturunkan kepada nabi yang tertulis dalam mushaf-mushaf, yang dinukilkan atau 

diriwayatkan dengan jalan mutawatir, dan dipandang beribadah membacanya
.2

 

Adapun menurut istilah (terminologi) definisi Al-Qur‟an ialah “kalam 

Allah SWT. Yang merupakan mu‟jizat yang diturunkan (diwahyukan) kepada 

Nabi Muhammad SAW. Dan ditulis di mushaf dan diriwayatkan dengan 

mutawatir serta membacanya adalah ibadah
.3

 

Dari uraian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa membaca Al -

Qur‟an bagi umat muslim merupakan ibadah kepada Allah SWT. Untuk itu 

seorang anak haruslah diberikan pemahaman serta dibiasakan untuk membaca Al 

-Qur‟an sejak dini dan keluarga memiliki peran penting,  namun dalam lembaga 

pendidikan anak menjadi tanggungjawab sekolah terkait proses belajar Al- 

                                                           
1 
M. Quraish Shihab, Wawasan Al Qur’an, (Bandung: Mizan, 1996), 3 

2 
Masjfuk  Zuhdi, Pengantar Ulumul Qur’an, (Surabaya: PT.Bina Ilmu,1993), 2 

3 
M.Quraish Shihab, Membumikan Al Qur’an, (Bandung: Mizan, 1994), 167 
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Qur‟an. Dalam mengajarkan Al- Qur‟an perlu tahu tingkat perkembangan anak, 

karena terdapat faktor-faktor yang mempengarui kemampuan anak dalam belajar 

Al-Qur‟an. 

Merujuk pada pentingnya bertafakur kepada Al-Qur‟an, melestarikan 

eksistensi Al- Qur‟an, maka menjadi tugas yang sangat penting dan mulia bagi 

setiap umat muslim dan khususnya guru TPA untuk mengajarkannya di sekolah, 

menumbuhkan kecintaan peserta didik kepada Al- Qur‟an, serta mengembangkan 

minat belajar Al- Qur‟an yang pada akhirnya menciptakan manusia-manusia yang 

tidak hanya mahir dalam bidang ilmu pengetahuan umum saja, melainkan lebih 

kepada manusia yang berbudi dan berakhlak Qur‟ani. 

Minat menurut  Slameto yang dikutip oleh Syaiful Bahri Djammah minat 

adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, 

tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu 

hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. Semakin kuat atau dekat 

hubungan tersebut, semakin besar minat.
4
 Minat  menurut  Djali adalah rasa lebih 

suka dan rasa ketertarikan terhadap suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang 

menyuruh.
5 

M. Habib Chirzin  mengemukakan istilah sorogan berasal dari kata sorog 

(jawa) yang berarti menyodorkan kitab ke depan kyai atau asistennya
.6 

Hasbullah 

                                                           
4 
Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), 191 

5 
Djali, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1988), 61

  

6 
Nurul Hanani, Model  Pembelajaran Bahasa Arab di Pondok  Pesantren Salaf  Kediri, 

Realita , 13 (1 Januari 2015), 92 



5 
 

 

menyebut sorogan sebagai cara mengajar per kepala, yaitu setiap santri mendapat 

kesempatan tersendiri untuk memperoleh pelajaran secara langsung dari kyai. 

Dalam metode sorogan, santri menyodorkan kitab yang akan dibahas dan sang 

guru mendengarkan, setelah itu beliau memberikan komentar, penjelasan dan 

bimbingan yang dianggap perlu bagi santri
.7 

Menurut Dhofier, metode sorogan 

adalah sebuah sistem belajar di mana santri maju satu persatu untuk membaca dan 

menguraikan isi kitab di hadapan seorang guru atau kyai
.8 

Penulis menyimpulkan bahwa metode sorogan merupakan salah satu 

metode pendidikan Islam, yaitu para santri maju satu per satu untuk menyodorkan 

kitabnya dan berhadapan langsung dengan seorang guru atau kyai dan terjadi 

interaksi di antara keduanya. Sehingga dengan adanya metode sorogan ini bisa 

menumbuhkan minat belajar Al Qur‟an santri karena guru atau kyai langsung 

memberikan bimbingan, dukungan bahkan motivasi langsung.
 

Belajar Al-Qur‟an memang tidak mengutamakan pada penyerapan dan 

pemahaman melalui transfer informasi semata, tetapi lebih mengutamakan pada 

pengembangan minat. Untuk itu minat peserta didik perlu dikembangkan melalui 

peran aktif dan latihan-latihan atau model-model pembelajaran yang mampu 

menunjang minat belajar Al-Qur‟an. Berdasarkan hasil wawancara saya pada hari 

sabtu, 15 Oktober 2016 dengan ustadzah Nur Hasanah selaku direktur TPA Al 

Mustawa Siman Ponorogo.   Awalnya permasalahan  yang  ada  di TPA  Al 

                                                           
7 
Http//library.Walisongo.ac.id/diqilib/download.php?id=18976 

8 
Zamakhsari dan Suyanto, “Efektivitas Pembelajaran di Pesantren Mahasiswa,” Penelitian 

dan Evaluasi, 3 (2000), 160 
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Mustawa Siman Ponorogo, ketika proses belajar mengajar Al-Qur‟an terlihat ada 

beberapa santri yang bermain, ngobrol dengan temannya, tidak fokus ketika 

pelajaran sedang berlangsung, bahkan terlihat malas-malasan. Itu artinya minat 

belajar Al-Qur‟an santri masih  rendah. Sehingga  ustadz/ustadzah TPA 

berinisiatif untuk membuat sebuah model pembelajaran baru yaitu:  sorogan Al-

Qur‟an.9 Yang bertujuan untuk meningkatkan  minat belajar Al-Qur‟an santri di 

TPA Al Mustawa Siman Ponorogo. Di sini santri maju satu-satu secara bergantian 

dengan menyerahkan buku prestasi untuk belajar Al-Qur‟an mereka langsung 

bertatapan dengan seorang  ustadz  atau ustadzah kemudian jika ada bacaan yang 

belum benar ustadz/ustadzahnya membimbing santri tersebut.
 

Karena model pembelajaran adalah salah satu faktor pendukung dalam 

sebuah pembelajaran untuk mewujudkan keberhasilan program pendidikan di 

sekolah. Karena tanpa adanya suatu sistem model pembelajaran  yang  baik  maka 

kegiatan pembelajaran pun tidak akan bisa terwujud dengan baik pula. Untuk itu 

maka sistem pembelajaran di sekolah harus memilih model yang baik dan cocok 

untuk memudahkan proses pembelajaran pada siswa. Karena suatu model yang 

digunakan juga akan mempengarui keberhasilan siswa.
 

Dengan menggunakan model pembelajaran sorogan ini diharapkan 

mampu memberikan konstribusi yang positif terhadap santri khususnya dalam  

minat belajar Al-Qur‟an. Sehingga santri bisa membaca dan memahami dan 

mengamalkan Al-Qur‟an dengan baik dan benar. 

                                                           
9 
Wawancara : 15/10/W/USTDZH/2016. 
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Dari uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang 

terkait dengan minat belajar Al-Qur‟an melalui model sorogan sehingga 

penelitian ini berjudul “MODEL SOROGAN AL-QUR’AN DALAM 

MENINGKATKAN MINAT BELAJAR AL-QUR’AN DI TPA AL 

MUSTAWA SIMAN PONOROGO. 

 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan dari permasalahan di atas, maka penelitian ini difokuskan 

pada model sorogan Al-Qur‟an dalam meningkatkan minat belajar Al-Qur‟an di 

TPA Al Mustawa Siman Ponorogo.  

 

C. Rumusan Masalah 

Dari permasalahan di atas maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan model sorogan Al-Qur‟an di TPA Al Mustawa Siman 

Ponorogo? 

2. Bagaimana evalusi model sorogan Al-Qur‟an di TPA Al Mustawa Siman 

Ponorogo? 

3. Upaya-upaya apa yang dilakukan guru untuk meningkatkan minat belajar Al -

Qur‟an? 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas , maka tujuan peneliti ini adalah; 

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan model sorogan Al-Qur‟an di TPA Al 

Mustawa Siman Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui evaluasi model sorogan Al-Qur‟an  di TPA Al Mustawa 

Siman Ponorogo. 

3. Untuk mendeskripsikan upaya-upaya apa yang dilakukan guru untuk 

meningkatkan minat belajar . 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkn dapat bermanfaat sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah 

ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan minat belajar Al-Qur‟an. 

2. Secara praktis 

a. Bagi Lembaga/sekolah yang bersangkutan 

Hasil penelitian ini, diharapkan sebagai masukkan atau pertimbangan 

dalam rangka meningkatkan minat belajar Al-Qur‟an. 

b. Bagi ustadz/ustadzah 

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wacana bagi 

ustadz/ustadzah TPA Al Mustawa Siman Ponorogo dalam meningkatkan 

minat belajar Al-Qur‟an. 
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c. Bagi peneliti 

Memberikan wawasan dan pengalaman praktis di bidang 

penelitian. Selain itu hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai 

bekal untuk menjadi tenaga pendidik yang profesional. 

 

F. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan metodelogi penelitian dengan pendekatan 

kualitatif, pendekatan kualitatif merupakan cara mendekati atau menjinakkan 

sehingga hakikat objek dapat diungkapkan sejelas mungkin.
10

 

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitu metode 

penelitian yang berupaya mencari kebenaran ilmiah dengan cara mempelajari 

secara mendalam dan dalam jangkau waktu yang lama. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

 Sistematika pembahasan digunakan untuk memberikan gambaran yang 

jelas mengenai isi penelitian ini, untuk memudahkan penyusunan penelitian ini 

dibagi menjadi lima bab. Uraian sistematika pembahasan yang terkandung dalam 

masing-masing bab di susun sebagai berikut: 

BAB 1    :  Pendahuluan yang meliputi beberapa sub-bab yaitu latar 

belakang masalah, fokus   penelitian, rumusan masalah, tujuan 

                                                           
10 

Lexy J. Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2002), 3. 
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penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan dalam 

metode penelitian berisi pendekatan dan jenis penelitian, 

kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, prosedur 

pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan temuan, 

tahap penelitian, telaah pustaka, sistematika pembahasan. 

BAB II      :  Berisi landasan teori yang dalam sub babnya membahas: Yaitu 

tinjauan tentang Pengertian Al-Qur‟an, Keistimewaan Al-

Qur‟an, Macam-macam Metode Pembelajaran Al-Qur‟an, 

Model Sorogan, Minat Belajar. 

BAB III        : Membahas tentang metode penelitian meliputi: pendekatan dan 

jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber 

data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, 

pengecekan keabsahan temuan, tahapan-tahapan penelitia.  

BAB IV       : Deskripsi data umum dan data khusus 

BAB V             : Analisis Data 

BAB VI         : Kesimpulan dan Saran 
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BAB II 

MODEL SOROGAN AL-QUR’AN DALAM MENINGKATKAN MINAT 

BELAJAR AL-QUR’AN 

 

A. Al-Qur’an 

1. Pengertian Al-Qur’an 

Secara etimologi Al-Qur‟an berasal dari kata qara’a, yaqra’u 

qira’atan atau qur’anan yang berarti mengumpulkan (aljam’u) dan 

menghimpun (al-dhammu) huruf-huruf serta kata-kata dari satu bagian 

kebagian yang lain secara teratur. Pengumpulan huruf-huruf tersebut, yang 

dihimpun menjadi satu mushaf  yaitu Al-Qur‟an.11
 

Al-Qur‟an menurut  pendapat  yang  paling kuat seperti yang 

dikemukakan Subhi Al Shalih berarti “bacaan” asal kata qara’a kata Al -

Qur‟an yang  berbentuk masdhar dengan arti maf‟ul yaitu maqru (dibaca). M. 

Quraish Shihab mengatakan bahwa: kata Iqra‟ yang terambil dari kata „qaraa‟ 

pada mulanya berarti „meng-himpun. Iqra‟ yang diterjemahkan dengan 

„bacalah‟, tidak mengharuskan adanya suatu teks tertulis yang dibaca, tidak 

pula harus diucapkan sehingga terdengar oleh orang lain. Sehingga dapat 

ditemukan dalam kamus-kamus bahasa beraneka ragam arti antara: 

menyampaikan, menelaah, membaca, mendalami, meneliti, mengetahui ciri-

cirinya dan sebagainya, yang semua dapat dikembalikan kepada hakikat 

                                                           
11

 Abdul Mujib, Jusuf Mudzakir, Ilmu Pendidikan Islam, (Surabaya: Kencana, 2007), 32. 

9 
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„menghimpun‟ yang merupakan arti akar kata tersebut. Kemudian dipakai 

kata „Qur‟an‟ itu untuk Al- Qur‟an yang dikenal sekarang ini.12
 

Adapun menurut istilah (terminologi) definisi Al-Qur‟an ialah “kalam 

Allah SWT. Yang merupakan mukjizat yang diturunkan (diwahyukan) kepada 

Nabi Muhammad SAW. Dan yang ditulis di mushaf dan diriwayatkan dengan 

mutawatir serta membacanya adalah ibadah. Al-Qur‟an secara harfiah berarti 

“bacaan sempurna” merupakan suatu nama pilihan Allah yang sungguh tepat, 

karena tiada suatu bacaan pun sejak manusia mengenal tulis baca lima ribu 

tahun yang lalu yang dapat menandingi  Al-Qur‟an Al Karim, bacaan 

sempurna lagi mulia itu.
13

 

Dapat disimpulkan bahwa Al-Qur‟an merupakan firman Allah SWT 

yang berbentuk mushaf, Berbahasa Arab yang turun secara berangsur-angsur 

kepada nabi Muhammad SAW, melalui perantara malaikat Jibril dan 

disampaikan kepada umatnya hingga sekarang ini sebagai pedoman 

kehidupan manusia, khususnya bagi umat islam, dan yang membacanya 

merupakan ibadah. Jadi kita tidak perlu ragu lagi tentang kemurnian atau 

keontetikan Al-Qur‟an karena Allah SWT telah menjaminnya. 

2. Keistimewaan Al-Qur’anul Karim 

Al-Qur‟an Karim dalam uslubnya yang menakjubkan mempunyai 

beberapa keistimewaan, di antaranya: 

                                                           
12 

M. Quraish Shihab, Membumikan Al Qur’an, Mizan, (Bandung: 1994), 167. 
13

 M. Quraish Shihab, Wawasan Al Qur’an, (Bandung: Mizan, 1996),3 



13 
 

 

a. Kelembutan Al-Qur‟an secara lafadz yang terdapat dalam susunan suara 

dan keindahan bahasanya. 

b. Keserasian Al-Qur‟an baik untuk awam maupun kaum cendekiawan 

dalam arti bahwa semua orang dapat merasakan keagungan dan keindahan 

Al-Qur‟an. 

c. Sesuai akal dan perasaan, di mana Al-Qur‟an memberikan doktrin pada 

akal dan hati, serta merangkum kebenaran dan keindahan sekaligus. 

d. Keindahan sajian-sajian Al-Qur‟an serta susunan bahasanya, seolah-olah 

merupakan suatu bingkai yang dapat menemukan akal dan memusatkan 

tanggapan serta perhatian. 

e. Keindahan dalam liku-liku ucapan atau kalimat serta beraneka ragam 

dalam bentuknya, dalam arti bahwa satu makna diungkapkan dalam 

beberapa lafadz dan susunan yang bermacam-macam yang semuanya 

indah dan halus. 

f. Al-Qur‟an mencakup dan memenuhi persyaratan antara bentuk global 

(ijmal) dan bentuk yang terperinci (tafshil) 

g. Dapat dimengerti sekaligus dengan melihat segi yang tersurat (yang 

dikemukakan).
14

 

 

 

                                                           
14 H.S Agil Husain Al Munawar, I‟jaz, Al Qur’an dan Metodelogi Tafsir, (Semarang: Dina 

Utama, 1994), 5 
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3. Faktor –faktor yang Mempengarui Pembelajaran Al-Qur’an 

Pembelajaran terkait bagaimana (how to) membelajarkan siswa atau 

santri atau bagaimana membuat santri dapat belajar dengan mudah dan 

terdorong oleh kemauannya sendiri untuk mempelajari apa (what to) yang 

teraktualisasikan dalam kurikulum (kurikulum pesantren)  sebagai kebutuhan 

santri. Karena itu, pembelajaran berupaya menjabarkan nilai-nilai yang 

terkandung dalam kurikulum (pesantren) dengan menganalisis tujuan 

pembelajaran dan karakteristik isi bidang studi pendidikan agama yang 

terkandung dalam kurikulum. 

Dalam pembelajaran terdapat 3 komponen atau faktor utama yang 

saling mempengarui dalam proses pembelajaran pendidikan agama. Ketiga 

komponen itu adalah: 1) kondisi pembelajaran (pembelajaran Al-Qur‟an). 2) 

metode pembelajaran Al-Qur‟an. 3) hasil pembelajaran Al-Qur‟an.15
 

a. Faktor Kondisi 

Faktor kondisi ini berinteraksi dengan pemilihan, penetapan, dan 

pengembangan metode pembelajaran Al-Qur‟an. Kondisi pembelajaran 

Al-Qur‟an adalah semua faktor yang mempengarui penggunaan metode 

pembelajaran Al-Qur‟an. Karena itu perhatian kita adalah usaha 

mengidentifikasikan dan mendiskripsikan faktor dan kondisi 

                                                           
15 

Muhaimin dkk. Paradigma Pendidikan Islam, (Suatu Upaya Mengefektifkan Pendidikan 

Agama Islam di Sekolah, (Bandung: Rosda Karya, 2002), 146 



15 
 

 

pembelajaran, yaitu: 1) tujuan dan karakteristik bidang studi Al-Qur‟an. 2) 

kendala dan karakteristik studi Al-Qur‟an. 3) karakteristik peserta didik.16 

b. Faktor Metode 

Metode pembelajaran dapat diklasifikasikan menjadi : 1) strategi 

pengorganisasian, 2) strategi penyampaian, dan 3) strategi pengelolaan 

pembelajaran. Metode pembelajaran Al-Qur‟an di definisikan sebagai 

cara-cara tertentu yang paling cocok untuk dapat digunakan dalam 

mencapai hasil pembelajaran Al-Qur‟an yang berada dalam kondisi 

pembelajaran tertentu. Karena itu metode pembelajaran Al-Qur‟an dapat 

berbeda-beda menyesuaikan dengan hasil pembelajaran dan kondisi 

pembelajaran yang berbeda pula. Sedangakan metode pembelajaran Al-

Qur‟an banyak sekali, metode An-nahdiyah, metode Iqra‟, metode 

tilawati, dan metode qiro‟ati. 

c. Faktor Hasil 

Hasil pembelajaran dapat diklasifikasikan menjadi keefektifan, 

efesiensi, dan daya tarik. Keefektifan belajar dapat diukur dengan kriteria: 

1) Kecermatan pengusaan kemampuan atau perilaku yang dipelajari. 

2) Kecepatan unjuk kerja sebagai bentuk hasil belajar. 

3) Kesesuaian dengan prosedur kegiatan belajar yang harus ditempuh. 

4) Kuantitas unjuk kerja sebagai bentuk hasil belajar. 

5) Tingkat alih belajar 
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6) Tingkat retensi belajar. 

Faktor-faktor yang mendukung dalam keberhasilan pendidikan 

sebagai berikut: 

1) Faktor siswa 

Siswa atau santri termasuk faktor yang penting, karaena faktor 

yang penting, karena lembaga pendidikan itu ada siswanya. Karena 

kalau tidak ada siswanya tidak akan terjadi pembelajaran. Menurut 

Sastropradja, anak menurut Al-Ghazali di istilahkan dengan sebutan 

“Thalb al-Iimi” penuntut ilmu pengetahuan atau anak yang sedang 

mengalami perkembangan jasmani dan rohani sejak awal hingga ia 

meninggal dunia
.17 

Menurut Al-Abrasyi kewajiban-kewajiban yang harus 

diperhatikan oleh anak adalah sebagai berikut:
 

a) Harus membersihkan hatinya sebelum belajar. 

b) Belajar untuk mengisi jiwanya dengan fadilah. 

c) Bersedia mencari ilmu rela meninggalkan keluarga dan tanah air. 

d) Menghormati dan memuliakan guru 

e) Bersungguh-sungguh dan tekun belajar 

2) Faktor Guru 

Guru adalah orang dewasa yang bertanggungjawab memberi 

bimbingan atau bantuan terhadap anak didik dalam perkembangan 
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jasmani dan rohaninya, agar mencapai kedewasaannya, mampu 

melaksanakan tugasnya sebagai khalifah Allah di muka bumi dan 

sebagai makhluk sosial dan individu yang sanggup berdiri sendiri. 

4. Macam-macam Metode pembelajaran Al-Qur’an  

Banyak metode-metode Al-Qur‟an yang digunakan dalam 

meningkatkan baca tulis Al-Qur‟an. Metode-metode tersebut diciptakan agar 

mudah dan cepat dalam membaca Al-Qur‟an. Adapun metode-metode 

tersebut antara lain sebagai berikut:
18

 

a. Metode Al-Baghdad 

Metode Al-Baghdad adalah metode tersusun (tarkibiyah), 

maksudnya suatu metode yang tersusun secara berurutan dan merupakan 

sebuah proses ulang atau lebih dikenal dengan sebutan metode alif, ba‟, ta, 

metode ini adalah metode yang paling lama muncul dan metode yang 

pertama berkembang di Indonesia. 

Cara pembelajaran dengan metode  Al-Baghdad ini adalah: 

1) Hafalan, jadi para siswa siswi/para santri diharuskan untuk menghafal 

terhadap materi yang sudah dipelajari pada setiap kali pertemuan, 

setelah pertemuan berikutnya para siswa untuk menyetorkan 

hafalannya di depan kelas dan disimak oleh seorang guru. 
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2) Dengan meng-eja (artinya) setiap kali pertemuan seorang guru menulis 

di papan tulis terhadap materi, lalu membacakannya dengan 

mengijrah, siswa atau siswi menirukan sehingga terjalin komunikasi 

antara guru dan murid. 

3) Modul, para siswa diberi modul untuk dipelajari dan dibaca atau 

bahkan menulis terhadap materi yang sudah dipelajari. 

4) Tidak variatif, (metode ini hanya dijadikan satu jilid saja). 

5) Pemberian contoh yang absolute (dalam memberikan bimbingan pada 

santri, guru memberikan contoh terlebih dahulu kemudian diikuti oleh 

santri). 

Berkenaan dengan metode Al-Baghdad ini terdapat kelebihan dan 

kekurangan dalam proses belajar huruf Al-Qur‟an. 

Adapun kelebihannya antara lain: 

1) Santri akan mudah belajar karena sebelum diberikan materi, santri 

sudah hafal huruf hijaiyah. 

2) Santri yang lancar akan cepat melanjutkan pada materi selanjutnya 

karena tidak menunggu orang lain. 

Sedangkan kekurangan metode Al-Baghdad  adalah: 

1) Membutuhkan waktu yang lama karena harus menghafal huruf 

hijaiyah dan harus dieja. 

2) Santri kurang aktif karena harus mengikuti ustadz-ustadznya dalam 

membaca. 
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3) Kurang variatif karena menggunakan satu jilid saja. 

b. Metode Iqro’ 

Metode Iqro‟ adalah suatu metode membaca Al-Qur‟an yang 

menekankan langsung pada latihan membaca. Adapun buku panduan iqro‟ 

terdiri dari 6 jilid dimulai dari tingkat yang sederhana, tahap demi tahap 

sampai pada tingkat yang sempurna. Metode Iqro‟ini disusun oleh ustadz 

As‟ad  Human yang berdomisili di Yogyakarta. Kitab iqro‟ dari 6 jilid 

tersebut ditambah satu jilid lagi yang berisi tentang doa-doa. Dalam setiap 

jilid terdapat petunjuk pembelajarannya dengan maksud memudahkan 

setiap orang yang belajar maupun yang mengajar Al-Qur‟an. Metode Iqro‟ 

ini dalam prakteknya tidak membutuhkan alat yang bermacam-macam, 

karena ditekankan pada bacaanya (membaca Al-Qur‟an dengan fasih).19
 

Prinsip dasar metode Iqro‟ terdiri dari beberapa tingkatan 

pengenalan: 

1) Tariqat Asantiyah (penguasaan atau pengenalan bunyi). 

2) Tariqat Atadrij (pengenalan diri yang mudah ke yang sulit). 

3) Tariqat Muqaranah (pengenalan perbedaan bunyi pada huruf yang 

hamper memiliki makhraj yang sama). 

Adapun kelebihan dan kelemahan metode iqra‟ adalah: 

Kelebihan metode iqra‟ antara lain: 

                                                           
19 As‟ad Human, Cara Cepat Membaca Al-Qur’an, (AMM Yogyakarta: Balai Litbang LPTQ, 

Nasional Team Tadarus, 2000), 1 



20 
 

 

1) Menggunakan metode CBSA, jadi bukan guru yang aktif melainkan 

santri yang dituntut aktif. 

2) Dalam penerapannya menggunakan klasikal. 

3) Komunikatif.  

4) Bila ada santri yang sama tingkat pelajarannya, boleh dengan sistem 

tadarus, secara bergilir di sekitar dua baris sedang lainnya menyimak. 

5) Asistensi, santri yang lebih tinggi pelajarannya dapat membantu 

menyimak santri lain.
20

 

Kekurangan metode Iqro antara lain:  

1) Bacaan-bacaan tajwid tak dikenalkan sejak dini. 

2) Tak ada media belajar. 

3) Tak dianjurkan menggunakan irama murotal. 

c. Metode An-Nahdliyah 

Metode An-Nahdliyah adalah salah satu metode membaca Al-

Qur‟an yang muncul di Tulungagung, Jawa Timur. Metode An-Nahdliyah 

ini merupakan pengembangan dari metode Baghdad, maka materi 

pembelajaran Al-Qur‟an tidak jauh berbeda dengan metode Qiro‟ati dan 

Iqro‟.Dan perlu diketahui bahwa pembelajaran metode ini lebih 

ditekankan pada kesesuaian dan keteraturan bacaan dengan ketukan atau 

lebih tepatnya pembelajaran Al-Qur‟an pada metode ini lebih menekankan 
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pada kode “ketukan”, dalam pelaksanaan metode ini mempunyai dua 

program yang harus diselesaikan oleh para santri yaitu: 

1) Program buku paket. 

Program buku paket, program awal yang dipandu buku paket 

cepat tanggap belajar Al-Qur‟an An-Nahdliyah sebanyak 6 jilid yang 

dapat ditempuh kurang lebih 6 bulan. 

2) Program sorogan Al-Qur‟an 

Program lanjutan sebagai aplikasi praktis untuk menghantar 

santri mampu membaca Al-Qur‟an sampai khatam 30 juz. Pada 

program ini santri dibekali dengan sistem bacaan ghoroibul Qur‟an 

tartil, tahqiq, dan taghonni, untuk menyelesaikan program ini 

diperlukan waktu kurang lebih 20 bulan. Dalam metode ini buku 

paketnya tidak dijual bebas bagi yang ingin menggunakan atau ingin 

menjadi guru harus sudah mengikuti penataran calon guru metode An-

Nahdliyah.
21

 

Adapun ciri khusus metode ini adalah: 

a) Materi pelajarannya disusun secara berjenjang dalam buku paket 6 

jilid. 

b) Pengenalan huruf sekaligus diawali dengan latihan dan 

pemantaban makhorijul huruf dan sifat huruf. 
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c) Penerapan qoidah tajwid dilaksanakan secara praktis dan dipandu 

dengan titian murotal. 

d) Santri lebih dituntut memiliki pengertian yang dipandu dengan 

asas CBSA melalui pendekatan ketrampilan proses. 

e) Evaluasi dilakukan secara kontinyu dan berkelanjutan. 

f) Metode ini merupakan pengembangan dari qoidah baghdadiyah
.22 

 

d. Metode Qiro’ati 

Metode Qiro‟ati disusun oleh ustadz Dahlan Salaim Zarkazy pada 

tanggal 1 juli 1986 di Semarang. Terbitan pertama pada tanggal 1 juli 

1986 sebanyak 8 jilid. Dalam praktek pengajaran, materi qiro‟ati ini 

dibeda-bedakan, khusus untuk anak-anak pra sekolah TK (usia 4-6 tahun) 

dan untuk remaja dan orang dewasa. Metode qiro‟ati adalah suatu metode 

membaca Al Qur‟an yang langsung memasukkan dan mempraktekkan 

bacaan tartil sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Dalam pengajarannya 

metode qiro‟ati, guru tidak perlu memberi tuntutan membaca, namun 

langsung saja dengan bacaan pendek. Metode qiro‟ati ini melalui sistem 

pendidikan berpusat pada murid dan kenaikan kelas/ jilid tidak ditentukan 

oleh bulan/tahun dan tidak secara klasikal, tapi secara individual 

(perseorangan), santri/anak dapat naik kelas/jilid berikutnya dengan 

syarat: 
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1) Sudah menguasai materi/pelajaran yang diberikan di kelas. 

2) Lulus tes yang telah diujikan oleh sekolah/TPA. 

Prinsip-prinsip dasar metode qiro‟ati: 

Prinsip–prinsip dasar yang dipegang oleh guru/ustadz dalam 

pembelajaran metode qiro‟ati adalah: 

1) Tiwagas (teliti, waspada,dan tegas) 

Teliti adalah dalam menyampaikan semua materi pelajaran. 

Waspada adalah terhadap bacaan santri yakni bisa mengkoordinasikan 

antara mata, telinga, lisan dan hati. Tegas adalah disiplin dan bijaksana 

terhadap kemampuan santri. 

2) Tidak boleh menuntun 

Dalam hal ini, menurut M. Athiyah Al-Abrasyi dalam metode-

metode ini soal penjelasan arti dari surat-surat yang mereka hafal tidak 

dipentingkan, murid-murid menghafal ayat-ayat tersebut tanpa 

mengerti maksudnya hanya sekedar untuk mengambil berkah dari Al-

Qur‟an dan menanamkan jiwa keagamaan, jiwa yang sholeh dan taqwa 

di dalam diri anak-anak yang masih muda itu, dan dengan keyakinan 

bahwa periode anak-anak adalah waktu yang sebaik-baiknya untuk 

penghafalan secara otomatis dan memperkuat daya ingat.
23
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B. Sorogan Al-Qur’an 

1. Pengertian Sorogan Al-Qur’an 

Istilah sorogan berasal dari kata sorog (jawa) yang berarti 

menyodorkan. Metode sorogan ini merupakan bentuk metode yang dianggap 

rumit. Hal ini dikarenakan metode tersebut sangat memerlukan kesabaran, 

kerajinan, kedisiplinan siswa secara pribadi. Sorogan artinya belajar secara 

individu di mana seorang santri berhadapan dengan seorang guru, terjadi 

interaksi saling mengenal di antara keduanya.
24 

 

Metode sorogan adalah sebuah sistem belajar di mana para santri maju 

satu persatu untuk membaca dan menguraikan isi kitab dihadapkan seorang 

guru atau kyai. Metode sorogan adalah metode pembelajaran dengan 

melibatkan santri secara “individual melalui kegiatan membaca kitab di 

hadapan kyai, kemudian kyai mendengarkan dan menunjukkan kesalahan-

kesalahannya. Maksudnya pembelajaran secara, individual di mana seorang 

murid berhadapan dengan seorang guru terjadi interaksi saling mengenal di 

antara keduanya.
25

 

Lebih lanjut dijelaskan bahwa metode sorogan ialah seorang murid 

mendatangi guru yang akan membaca beberapa baris Al-Qur‟an atau kitab-

kitab Bahasa Arab dan menerjemahkan kata demi kata ke dalam bahasa 
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tertentu yang pada gilirannya murid mengulangi dan menerjemahkan kata 

perkata sepersis mungkin seperti yang dilakukan gurunya.
26

 

Metode sorogan adalah metode pembelajaran kitab secara individual, 

di mana setiap santri menghadap secara giliran kepada kyai atau pembantunya 

untuk membaca, menjelaskan, menghafal pelajaran yang diberikan 

sebelumnya.  

Sasaran metode ini adalah kelompok santri pada tingkat rendah yaitu 

mereka yang baru menguasai pembacaan Al-Qur‟an. Melalui sorogan, 

perkembangan intelektual santri dapat ditangkap kyai secara utuh. Dia dapat 

memberikan bimbingan penuh kejiwaan sehingga dapat memberikan tekanan 

pengajaran kepada santri-santri tertentu atas dasar observasi langsung 

terhadap tingkat kemampuan dasar dan kapasitas mereka.
27

 

Dari beberapa definisi di atas penulis dapat menyimpulkan, metode 

sorogan ini sangat efektif sekali untuk melihat secara langsung perkembangan 

pembelajaran santri dalam membaca Al-Qur‟an, karena ustadz/ustdzah bisa 

berinteraksi langsung dengan peserta didik secara individu. 

2. Karakteristik Metode  Sorogan 

Karakteristik atau ciri utama dari metode sorogan ini adalah: 

a. Lebih mengutamakan proses belajar daripada mengajar. 
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b. Merumuskan tujuan yang jelas. 

c. Mengusahakan partisipasi aktif dari pihak murid. 

d. Menggunakan banyak feedback atau balikan dan evaluasi. 

e. Memberikan kesempatan kepada murid untuk maju dengan kecepatan 

masing-masing. 

3. Langkah-langkah Pelaksanaan Metode Sorogan 

Secara lebih detail, proses pelaksanaan metode sorogan dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

a. Santri berkumpul di ruangan pembelajaran sesuai dengan waktu yang 

ditentukan dengan membawa kitab yang dikaji. 

b. Santri yang mendapat giliran langsung menghadap sang ustadz, 

membuka bagian kitab yang dikaji dan meletakkannya di atas meja yang 

telah tersedia. 

c. Guru/ustadz menerangkan isi bab/sub bab pada kitab tersebut baik secara 

melihat atau hafalan. 

d. Santri dengan tekun mendengarkan apa yang telah diterangkan oleh guru 

dan mencocokkan dengan kitab- kitab yang dibawanya. Selain 

mendengarkan siswa juga mencatat hal-hal penting dari penjelasan guru 

guna, memahami isi kandungan bab atau bagian kitab yang dikaji. 

e. Siswa kemudian menirukan kembali apa yang telah diterangkan oleh 

guru. Kegiatan ini dapat dilakukan pada saat yang sama dan dapat pula 
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dilakukan pada waktu pertemuan di berikutnya sebelum dilanjutkan pada 

bab atau bagian pelajaran berikutnya. 

f. Guru mendengarkan dengan seksama apa yang diterangkan oleh siswa 

semabari memberikan koreksi seperlunya
.28

 

4. Teknik Pembelajaran dan Pelaksanaan Sorogan 

Pengajian dengan sistem sorogan biasanya diselenggarakan pada 

sebuah ruangan dengan posisi tempat duduk kyai atau ustadz berhadapan 

dengan meja pendek yang digunakan untuk meletakkan kitab bagi santri 

yang menghadap. Sementara salah seorang santri sedang membacakan kitab 

di hadapan ustadz atau kyai, santri lainnya duduk agak jauh sambil 

mendengarkan apa yang diajarkan oleh kyai atau ustadz kepada temannya 

sekaligus mempersiapkan diri menunggu giliran dipanggil. 

Santri harus menguasai dan mempelajari bab atau sub bab pada kitab 

yang akan dia sorogkan sesuai dengan target pembelajaran. Demikian 

selanjutnya sampai seluruh santri menunaikan tugasnya. Secara lebih detail, 

proses pelaksanaannya dapat digambarkan sebagai berikut: 

a. Santri berkumpul di ruang pembelajaran sesuai dengan waktu yang 

ditentukan dengan membawa kitab yang dikaji. 
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b. Santri yang mendapat giliran langsung menghadap sang kyai atau ustadz, 

membuka bagian kitab yang dikaji dan meletakkannya di atas meja yang 

telah tersedia. 

c. Kyai atau ustadz menerangkan isi bab atau sub bab pada kitab tersebut, 

baik secara melihat atau secara hafalan. 

d. Santri dengan tekun mendengarkan apa yang telah diterangkan oleh kyai 

atau ustadz, dan mencocokkan dengan kitab yang dibawanya. Selain 

mendengarkan, santri juga mencatat hal-hal penting dari penjelasan kyai 

atau ustadz guna lebih memahami isi kandungan bab atau bagian kitab 

yang sedang dikaji. 

e. Santri kemudian menirukan kembali apa yang telah diterangkan oleh kyai 

atau ustadz. Kegiatan ini dapat dilakukan pada saat yang sama sebelum 

dan dapat pula dilakukan pada waktu pertemuan berikutnya, dilanjutkan 

pada bab atau bagian pelajaran berikutnya. 

f. Kyai atau ustadz mendengarkan dengan seksama apa yang diterangkan 

oleh santri sembari memberikan koreksi seperlunya. Selesai dengan satu 

santri lainnya melakukan hal yang sama, sampai seluruh santri 

mendapatkan gilirannya. Pada kesempatan tersebut kyai atau ustadz 

memberikan tambahan penjelasan agar apa yang dibaca dapat lebih 

dimengerti oleh santri
.29 
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Ada beberapa hal yang dipersiapkan sebelum kegiatan pembelajaran 

dengan metode sorogan dilakukan, baik oleh kyai atau ustadz maupun santri, 

yaitu: 

a. Penentuan mata pelajaran, kitab, bab atau bagian yang berisi jenis materi 

sesuai dengan tingkatan dan sesuai dengan mata pelajaran. 

b. Penentuan waktu, hari, jam, tempat kegiatan pembelajaran untuk setiap 

minggu, bulan, dan dalam satu semester oleh penanggung jawab 

program, tutor, narasumber teknis, dan santri. 

c. Santri dengan bimbingan ustadz atau kyai memilih kitab tertentu yang 

akan dipelajari. 

d. Pendataan nama-nama santri yang berada di bawah bimbingan kyai atau 

ustadz untuk tingkat dan mata pelajaran tertentu. Hal ini untuk mendata 

tingkat aktivitas dan perkembangan kemampuan santri waktu berikutnya. 

e. Santri menyiapkan kitab yang akan dipelajari beserta alat-alat yang 

meliputi pulpen serta buku tulis yang berfungsi untuk mencatat hal-hal 

penting
.30 

Dalam pelaksanaanya, kyai atau ustadz tidak secara ketat menentukan 

alokasi waktu yang diberikan untuk membimbing seorang santri. Kyai atau 

ustadz hanya akan memberikan perkiraan beberapa waktu yang disediakan 

untuk kegiatan pembelajaran, masing-masing santri. Jika memang santri 
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yang akan belajar dalam waktu yang bersamaan jumlahnya banyak, maka 

kyai atau ustadz akan membimbing dengan waktu yang lebih singkat untuk 

masing-masing santri. Demikian juga sebaliknya. Adapun langkah-langkah 

yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

a.  Menciptakan situasi dan kondisi yang komunikatif antar santri dan kyai 

atau ustadz dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini dimaksudkan agar 

kegiatan pembelajaran membawa hasil yang lebih baik karena santri tidak 

akan segan-segan bertanya jika ada yang tidak jelas atau tidak 

dimengerti. 

b. Santri menyodorkan kitab yang akan dibahas, dan sang guru 

mendengarkan, setelah itu beliau memberikan komentar dan bimbingan 

yang dianggap perlu bagi santri.
31

 Kemudian kyai atau ustadz 

menerangkan materi kitab dan menyampaikannya secara perlahan dengan 

menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti oleh santri. 

c. Setelah menerangkan satu bab, bagian, atau topik tertentu, sesuai 

keinginan dan pertimbangan kyai atau ustadz, santri disuruh mengulang 

menerangkan kembali dengan pembetulan-pembetulan oleh tutor apabila 

terdapat kekeliruan dalam pemahaman mereka, Setelah keterangan kyai 

dianggap benar dan memadai, kyai atau ustadz menanyakan langsung 

atau meminta kepada santri tadi untuk menjelaskan langsung atau 
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meminta kepada santri tadi untuk menjelaskan maksud dari teks materi 

yang telah dibaca tadi. Ini dilakukan untuk melatih daya tangkap dan 

daya serap (pemahaman) santri terhadap teks materi kitab. 

d. Setelah santri menjelaskan, kyai atau ustadz mengulas apa yang telah 

dijelaskan, juga menambahkan atau membetulkan apabila ada yang 

kurang tepat atau ada yang keliru.
32

 

5. Evaluasi 

Jika materi pembelajaran yang, dipelajari dalam tatap muka dianggap 

telah dikuasai dengan baik oleh santri, kegiatan materi pembelajan Al-Qur‟an 

dapat dilanjutkan. Dengan demikian kegiatan evaluasi dilakukan sewaktu-

waktu, jika menuntut kyai atau ustadz diperlukan untuk mengecek materi-

materi yang telah dipelajari beberapa pertemuan yang lampau
.33 

Hal yang harus diperhatikan dalam menilai tingkat kemampuan santri 

dalam pembelajaran sorogan adalah pada tingkat pemahamannya terhadap 

materi kitab yang telah dibaca, dibahas, dan dipraktekkan bersama oleh kyai 

atau ustadz bersama santri dalam kegiatan pembelajaran.  Adapun evaluasi 

untuk seorang santri yang telah menyelesaikan pembelajaran sebuah kitab, 

itu bisa dilakukan sesuai petunjuk yang ada pada setiap kitab. 
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6. Kelebihan dan Kelemahan Metode Sorogan 

Sebagaimana metode-metode yang lainnya, metode sorogan juga 

memiliki kelebihan dan memiliki kelemahan. Oleh sebab itu pendidik harus 

bisa tepat dalam memilih situasi dan kondisi dalam mengaplikasikan 

pembelajaran dengan menggunakan metode sorogan ini agar bisa 

memperoleh hasil sebagaimana yang diinginkan. 

a. Kelebihan 

Adapun kelebihan-kelebihan metode sorogan sebagai berikut: 

1) Terjadi hubungan yang erat dan harmonis antara guru dengan murid. 

2) Memungkinkan bagi seorang guru untuk mengawasi, menilai dan 

membimbing secara maksimal kemampuan seorang santri dalam 

menguasai Bahasa Arab. 

3) Santri mendapat penjelasan yang pasti tanpa harus mereka-reka 

tentang interprestasi suatu kitab karena berhadapan dengan guru 

secara langsung yang memungkinkan terjadinya tanya jawab. 

4) Guru dapat mengetahui pasti kualitas yang telah dicapai muridnya. 

5) Santri yang IQ-nya tinggi akan cepat menyelesaikan pelajaran (kitab), 

sedangkan yang IQ-nya rendah ia membutuhkan waktu yang cukup 

lama. 

b. Kelemahan 

Selain ada kelebihan juga memiliki kelemahan, diantaranya 

adalah: 
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a) Tidak efisien karena hanya menghadapi beberapa murid (tidak lebih 

dari 5 orang), sehingga kalau menghadapi murid yang banyak metode 

ini kurang begitu cepat. 

b) Membuat murid cepat bosen karena metode ini menuntut kesabaran, 

kerajinan, ketaatan, dan disiplin pribadi. 

c) Murid kadang hanya menangkap kesan verbalisme semata terutama 

mereka yang tidak mengerti terjemahan dari bahasa tertentu.
34

 

 

C. Minat 

1. Pengertian Minat 

Minat adalah kecenderungan yang menetap untuk memperhatikan dan 

mengenang beberapa aktivitas.  Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan 

suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. Semakin kuat 

atau dekat hubungan tersebut, semakin besar minat. 
35

 

Minat adalah rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu hal atau 

aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah penerimaan 

akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. 
36 

Minat 

adalah kecendrungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar 
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terhadap sesuatu.  Minat adalah kecendrungan dan gairah anda yang tinggi 

terhadap sesuatu. 

Jadi peneliti menyimpulkan bahwa minat belajar Al-Qur‟an adalah  

keinginan terhadap sesuatu yang didorong oleh diri sendiri. 

2. Macam-macam minat 

Karena minat itu adalah merupakan suatu perasaan atau sikap, maka  

keberadaannya dan kekuatannya hanya dapat diduga. Ada tiga cara yang 

digunakan untuk menentukan minat, (1) yang diekspresikan, (2) minat yang 

diwujudkan, dan (3) minat yang diinvestarikan.  

a. Minat yang diekspresikan adalah seseorang dapat mengungkapkan minat 

atau pilihannya dengan kata tertentu. Misalnya seseorang mungkin 

mengatakan bahwa ia/dia tertarik dalam menciptakan suatu model pesawat 

udara, dalam mengumpulkan prangko, dalam mengumpulkan mata uang 

logam. 

b. Minat yang diwujudkan seseorang dapat mengekspresikan minat bukan 

melalui kata-kata tetapi melalui tindakan atau perbuatan, ikut serta 

berperan aktif dalam suatu aktivitas tertentu. Misalnya:siswa dapat ikut 

serta menjadi anggota klub musik, drama, sains, dan matematika. Hobi 

dan asosiasi dengan siswa yang lain dalam aktivitas kelompok dan 

organisasi remaja adalah suatu cara untuk mewujudkan minat-minatnya. 

c. Minat yang diinvestarikan adalah sesorang menilai minatnya dapat diukur 

dengan menjawab terhadap sejumlah pertanyaan tertentu atau urutan 
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pilihannya untuk kelompok aktivitas tertentu. Rangkaian pertanyaan 

semacam ini sering disebut inventori minat.
37

 

3. Pengertian minat belajar 

Pengertian minat belajar adalah perhatian rasa suka, ketertarikan 

seseorang (siswa) terhadap belajar yang ditunjukkan melalui keantusiasan, 

partisipasi dan keaktifan dalam belajar. 

Minat ini besar pengaruhnya terhadap belajar karena minat siswa 

merupakan faktor utama yang menentukan derajat keaktifan siswa, bila bahan 

pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa, siswa tidak akan 

belajar dengan sebaik-baiknya, sebab tidak ada daya tarik baginya. Jadi minat 

sangat erat hubungannya dengan belajar, belajar tanpa minat akan terasa 

menjenuhkan, dalam kenyataannya tidak semua belajar siswa didorong oleh 

faktor minatnya sendiri, ada yang mengembangkan minatnya terhadap materi 

pelajaran dikarenakan pengaruh dari gurunya, temannya, orang tuanya.
38

 

 

D. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Peneliti juga melakukan telaah pustaka terhadap hasil penelitian terdahulu 

yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, hasil dari telaah pustaka 

tersebut peneliti menumukan: 
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Nasih Burhani dengan judul “ Metode Sorogan sebagai Model 

Pembelajaran Nongradasi Bahasa Arab Santri Asrama Sakan Thullab Pondok 

Pesantren Ali Maksum Yogyakarta Tahun 2012/2013”  Dengan rumusan masalah 

sebagai berikut: (1) Bagaimana pelaksanaan metode pembelajaran sorogan di 

Asrama Sakan Thullab Ali Maksum Yogyakarta? (2) apakah penggunaan metode 

sorogan telah dapat dikategorikan sebagai metode pembelajaran bahasa Arab 

santri Asrama Sakan Thullab Ali Maksum? (3) Apakah faktor-faktor yang 

mendukung dan menghambat penggunaan metode pembelajaran sorogan sebagai 

model pembelajaran nongradasi pelajaran bahasa Arab di Asrama Sakan Thullab? 

Dari hasil  penelitian tersebut dapat disimpulkan pelaksanaan program 

sorogan di Asrama Sakan Thullab krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta 

sudah sesuai pada metode sorogan pada umumnya yaitu santri maju satu per satu 

menghadap ke kyai. Program sorogan sangat sesuai dengan prinsip-prinsip model 

pembelajaran nongradasi.faktor yang mendukung santri tinggal diasrama, fasilitas 

yang memadai dan adanya elemen-elemen bahasa secara sendiri-sendiri. 

Sedangkan penghambatnya terbatasnya jumlah dan kualitas guru. 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, perbedaan ini 

terletak pada focus pembahasaannya, penelitian yang dilakukan Nasih Burhani 

lebih menekankan Metode Sorogan sebagai Model Pembelajaran Nongradasi 

bahasa Arab santri Asrama Sakan Thullab Pondok Pesantren Ali Maksum 

Yogyakarta, sedangkan penelitian saya ini lebih memfokuskan pada model 
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sorogan Al-Qur‟an dalam meningkatkan minat belajar Al-Qur‟an di TPA Al 

Mustawa Siman Ponorogo. 

Telaah pustaka yang kedua adalah penelitian dari Yustahfid Dwi 

Hardiyansah yang berjudul “ Pelaksanaan Pembelajaran Al-Qur‟an di MI Ma‟arif  

Setono.” Dengan rumusan masalah sebagai berikut: (1) Latar belakang diadakan 

pembelajaran Al-Qur‟an di MI Ma‟arif  Setono? (2)  Proses pelaksanaan 

pembelajaran Al-Qur‟an di MI Ma‟arif Setono? (3)  Apa faktor pendukung dan 

penghambat pelaksanaan pembelajaran Al-Qur‟an di MI Ma‟arif  Setono? 

Dengan rumusan masalah tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut:  Latar belakang diadakan pembelajaran Al-Qur‟an adalah sebagai upaya 

MI Ma‟arif  Setono sebagai solusi terhadap siswa yang belum mampu membaca 

dan menulis Al-Qur‟an. Pelaksanaannya  pembelajaran di MI Ma‟arif 

menggunakan metode sorogan dan pendekatan individual yang sudah sesuai dan 

selaran dengan kegiatan pembelajaran sorogan yang dikemukakan oleh Armai 

Arief. Faktor pendukung nya faktor sekolah dan masyarakat. Sedangkan 

penghambatnya faktor psikis siswa. 

Kemudian perbedaan dalam  penelitian ini pelaksanaan pembelajaran Al -

Qur‟an di MI Ma‟arif  Setono, sedangkan di penelitian peneliti model sorogan Al-

Qur‟an dalam meningkatkan minat belajar Al-Qur‟an di TPA Al Mustawa Siman 

Ponorogo.  

 

 



38 
 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan penelitian  dan jenis penelitian  

Dalam penelitian ini digunakan metodelogi penelitian dengan pendekatan 

kualitatif, pendekatan kualitatif merupakan cara mendekati atau menjinakkan 

sehingga hakikat objek dapat diungkapkan sejelas mungkin.
39

 

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitu metode 

penelitian yang berupaya mencari kebenaran ilmiah dengan cara mempelajari 

secara mendalam dan dalam jangkau waktu yang lama. 

 

B. Kehadiran peneliti 

Kehadiran peneliti merupakan instrumen penting dalam penelitian 

kualitatif  tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperan serta, namun peran 

peneliti yang menentukan keseluruhan skenenarionya.
40 

Untuk itu penelitian ini 

peneliti bertindak sebagai pengamat, pengumpul data, dan pengolah data. 

 

C. Lokasi penelitian 

Adapun yang menjadi fokus lokasi penelitian ini adalah di TPA Al  

Mustawa  Siman Ponorogo. Peneliti memilih lokasi tersebut dengan alasan ingin 
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mengetahui model sorogan Al-Qur‟an dalam meningkatkan minat belajar Al -

Qur‟an di TPA Al Mustawa Siman Ponorogo. 

 

D.  Sumber data  

Pengambilan data yang dilakukan pada beberapa sumber data/subyek 

dalam penelitian antara lain: direktur TPA sebagai pengajar model sorogan Al- 

dan ustadz/ustdzah pengajar model sorogan Al-Qur‟an.  Penentuan subyeknya 

menggunakan teknik purposive yaitu, penentuan subyek didasarkan atas tujuan 

peneliti dalam mengungkapkan masalah yang diangkat dalam penelitian. 

Berkaitan dengan hal tersebut maka jenis penelitian ini dibagi dalam: 

1. Data kata-kata/lisan 

Pencatatan data utama ini dilakukan melalui kegiatan wawancara yaitu 

interview mengkorek keterangan dari informasi dilokasi penelitian. Dalam hal 

ini yaitu Direktur TPA, ustadz/ustadzah pengajar model sorogan. 

a. Data tertulis 

Peneliti memperoleh data tertulis dengan cara mendatangi 

langsung TPA Al Mustawa Siman Ponorogo, lokasi tempat pelaksanaan 

model sorogan Al-Qur‟an dalam meningkatkan minat belajar Al-Qur‟an di 

TPA Al Mustawa Siman Ponorogo. 

b. Foto/gambar 

Foto/gambar merupakan alat bantu dari sumber benda yang tidak 

memungkinkan sumber data yang berupa benda atau peristiwa penting 
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dalam hal tersebut dibawa sebagai barang bukti penelitian. Dalam 

penelitian ini foto atau gambar digunakan dalam hal sajian data yang 

berupa benda maupun peristiwa yang terjadi di lapangan. 

 

E. Teknik pengumpulan data  

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini, maka 

penulis menggunakan beberapa metode yang antara lain sebagai berikut: 

1. Metode Observasi 

Metode observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para 

ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia 

kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Sanafiah Faisal 

mengklasifikasikan observasi menjadi 3 macam yaitu: 

a. Observasi Partisipatif 

Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari 

orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data 

penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa 

yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya. 

b. Observasi Terus Terang atau Tersamar 

Dalam observasi ini, peneliti dalam melakukan pengumpulan data 

menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan 

penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir 

tentang aktivitas peneliti. Tetapi dalam suatu saat peneliti juga tidak terus 
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terang atau tersamar dalam observasi, hal ini untuk menghindari kalau 

suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan. 

c. Observasi Tak Berstruktur 

Observasi dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan tidak 

berstruktur, karena fokus penelitian belum jelas. Fokus observasi akan 

berkembang selama kegiatan observasi berlangsung.
41

 

Maka peneliti menggunakan observasi partisipatif, dimana peneliti 

akan lebih memantapkan pengumpulan data-data tentang keadaan lokasi 

peneliti, kegiatan-kegiatan yang dilakukan di TPA Al Mustawa Siman 

Ponorogo. 

2. Metode Wawancara 

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan 

makna dalam topik tertentu. Esterberg mengemukakan beberapa macam 

wawancara, yaitu: 

a. Wawancara Terstruktur 

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan 

data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti 

tentang informasi apa yang diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan 

wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrument penelitian 
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berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya juga 

telah disiapkan. 

b. Wawancara Semiterstruktur 

Wawancara jenis ini adalah menemukan permasalahan secara lebih 

terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-

idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara 

teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. 

c. Wawancara Tak Berstruktur 

Wawancara tak berstruktur adalah wawancara yang bebas di mana 

peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun 

secara sistematis dan lengkap untuk pengmpulan datanya
.42 

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara langsung 

dengan ustadz/ustadzah untuk memperoleh informasi tentang penggunaan 

model sorogan Al-Qur‟an di TPA Al Mustawa Siman Ponorogo serta 

semua hal yang berkaitan  dengan yang diteliti.
 

3. Metode dokumenter 

Metode dokumenter adalah metode untuk mencari data mengenai hal-

hal atau variabel yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, 

majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya.
43
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Dengan menggunakan metode ini penulis akan mendapatkan data atau 

informasi yang diperlukan melalui dokumen atau arsip yang berhubungan 

dengan data yang diperlukan. Metode ini digunakan untuk memperoleh data 

yang dokumen dan arsip yang ada di TPA Al Mustawa  Siman Ponorogo, 

yang meliputi data jumlah ustadz/ustadzah yang menjadi anggota di TPA Al 

Mustawa Siman, Ponorogo, dan catatan lain yang berkaitan dengan penelitian. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan 

cara mengorganisasikan data ke dalam kategori,  menjabarkan ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan 

yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh 

diri sendiri maupun orang lain. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan 

sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di 

lapangan. Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan 

selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data
.44 

Teknik analisis data kualitatif, mengikuti konsep diberikan Miles dan 

Hubberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif 

dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus, pada setiap 
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tahapan ph.enelitian sehingga sampai tuntas, dan datanya sampai jenuh. Aktivitas 

dalam ada tiga macam kegiatan dalam analisis data kualitatif, yaitu:  

a. Reduksi Data (Data Reduction) 

Mereduksi data berate merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang 

yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya jika diperlukan. 

b. Penyajian Data (Data Display) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data. Penyajian data ini bisa dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Bila pola-

pola yang ditemukan telah didukung oleh data selama penelitian, maka pola 

tersebut sudah menjadi pola yang baku yang tidak lagi berubah. Pola 

tershagebut selanjutnya didisplaykan pada laporan akhir penelitian. 

c. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verificion) 

Langkah terakhir dalam penelitian kualitatif adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih 

bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang 

kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi 

apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung bukti-bukti 

yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan 
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data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang 

kredibel.
45

 

 

G. Pengecekan keabsahan temuan 

Keabsahan data merupakan konsep tentang yang diperbarui dari konsep 

keabsahan (validitas) dan keandalan (reliabilitas). Derajat kepercayaan dan 

keabsahan data (kredibilitas data), dapat dilakukan pengecekan dengan teknik. 

Teknik keabsahan data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif 

dilakukan dengan perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, 

pengecekan sejawat, kecukupan refrensial, kajian kasus negatif dan pengecekan 

anggota. 

Dalam penelitian ini, pengecekan keabsahan data atau kepercayaan 

terhadap data hasil penelitian kualitatif dilakukan dengan: 

a. Perpanjangan Keikutsertaan 

Peneliti dalam penelitian kualitatif adalah instrument itu sendiri. 

Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Dalam 

hal ini keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, 

tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti pada latar penelitian. 

b. Pengamatan yang Tekun 

Ketekunan pengamatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur  dalam situasi yang sangat relevan 
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dengan persoalan atau isu yang sedang dicari. Jika kalau perpanjangan 

keikutsertaan menyediakan lingkup, maka ketekunan pengamatan 

menyediakan kedalaman. 

c. Triangulasi 

Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai pembading terhadap data itu. Ada empat macam triangulasi 

sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan: sumber, 

metode, penyidik, dan teori.  

d. Pengecekan Sejawat Melalui Diskusi 

Teknik ini dilakukan peneliti dengan cara mengekspos hasil sementara 

atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan 

sejawat. Hal ini dilakukan dengan maksud: (1) untuk membuat agar peneliti 

tetap mempertahankan sikap terbuka dan kejujuran, (2) diskusi dengan 

sejawat ini memberikan suatu kesempatan awal yang baik untuk mulai 

menjajaki dan menguji hipotesis yang muncul dari pemikiran peneliti
.46 

 

H. Tahapan-tahapan penelitian  

Tahap-tahap penelitian dalam penelitian kualitatif ada tiga tahapan dan 

ditambah dengan tahap terakhir dari penelitian, yaitu penulisan laporan hasil 

penelitian. Tahapan-tahapan tersebut adalah: 
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1. Tahapan pra lapangan 

Tahapan pra lapangan ini meliputi: menyusun rancangan penelitian, 

mengurus perizinan, menjajagi dan menilai keadaan lapangan, memilih dan 

memanfaatkan informasi, menyiapkan perlengkapan penelitian dan yang 

menyangkut persoalan etika penelitian. 

2. Tahapan pekerjaan lapangan 

Tahapan pekerjaan lapangan ini meliputi: memahami latar belakang, 

penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan, dan beberapa peran serta 

sambil mengumpulkan data yang terkait dengan model sorogan Al-Qur‟an 

dalam meningkatkan minat belajar Al-Qur‟an. 

3. Tahap analisis data 

Dalam tahap ini, peneliti melakukan analisis terhadap dua data-data 

yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Pekerjaan analisis ini meliputi:mengatur, mengorganisasi data, 

menjabarkannya dalam unit-unit, melakukan sintesa, memilih mana yang 

penting dan membuat kesimpulan Tahap penulisan hasil laporan penelitian. 

Pada tahap ini, peneliti menuangkan hasil penelitian yang sistematis 

tentang model sorogan Al-Qur‟an dalam meningkatkan minat belajar Al -

Qur‟an. 
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BAB IV 

MODEL SOROGAN AL-QUR’AN DALAM MENINGKATKAN MINAT 

BELAJAR AL-QUR’AN 

 

A. Deskripsi Data Umum di TPA Al Mustawa Siman Ponorogo 

1. Sejarah Berdirinya TPA Al Mustawa Siman Ponorogo 

TPA Al Mustawa berdiri  pada tanggal 18 April 2011. Sebelumnya di 

Masjid Al Mustawa ini belum pernah ada TPA melihat kondisi ini ibu 

Nurhasanah selaku direktur TPA Al Mustawa berinisiatif menjadikan TPA. 

Waktu itu bu Nurhasanah datang ke ISID yang sekarang UNIDA ke  bagian 

LPM untuk minta bantuan ustadz-ustadz UNIDA  agar membantu mengajar di 

TPA Al Mustawa. Alhamdulillah waktu itu dibantu ustadz dari UNIDA 5 

orang (Ust Fauzi, ust Irfan dkk, itu pun beliau membagi waktu mengajar 

dengan TPA lain. 

Awal berdiri santrinya hanya berasal dari anak sekitar masjid. Mulai 

dari 3 orang menjadi 5 orang. Fasilitas yang dimiliki pun masih sangat minim 

(seadanya). Materi yang diajarkan masih terbatas, bertambah hari santrinya 

bertambah, sehingga menambah kelas baru dan mulai menambah pengajar 

ustadzah untuk membantu mengajar. 

Sampai pada akhirnya santrinya semakin banyak tidak hanya dari 

sekitar masjid tetapi dari desa-desa lain juga ikut belajar ngaji di TPA Al 

Mustawa. Setiap tahunnya juga mendapatkan pengajar baru, kurikulum serta 

46 
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kegiatan anak juga bertambah tidak cuman ngaji tetapi ada materi 

pembelajaran yang terkait dengan agama islam dan berbagai macam 

perlombaan juga diikuti, serta fasilitas yang dibutuhkan anak berusaha 

dipenuhi. 

Akhirnya di tahun ini, tahun 2016-2017 santri TPA Al Mustawa sudah 

mencapai 50 orang dan untuk meningkatkan minat belajar santri TPA Al 

Mustawa para ustadz/ustadzah menggunakan model sorogan Al-Qur‟an.47
 

2. Letak Geografis TPA Al Mustawa 

Letak geografis TPA ini bertempat “ Di Jalan Raya Siman Desa Siman 

Kecamatan Siman Kabupaten ponorogo. 

Adapun batasan wilayah TPA Al Mustawa yaitu: 

a. Sebelah Barat     : KUA Siman 

b. Sebelah Selatan  : Perempatan Siman 

c. Sebelah Utara     : Kecamatan Siman 

d. Sebelah timur     : Toko Nabila
48

 

3. Visi dan Misi 

a. Visi TPA Al Mustawa 

Visi TPA Al Mustawa adalah untuk menciptakan generasi muda 

yang beriman, berakhlak qur‟ani, cerdas dan mandiri. 
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b. Misi TPA Al Mustawa 

1) Memberikan wadah pendidikan yang berbasis islam. 

2) Menanamkan nilai-nilai ajaran Al-Qur‟an. 

3) Melaksanakan pembelajaran yang aktif, kreaatif, 

efektif,menyenangkan serta mengembangkan potensi diri.
49

 

4. Keadaan Ustadz/Ustadzah dan Santri 

a. Keadaan ustadz/ustadzah 

Ustadz/ustadzah yang dimaksud di sini adalah seorang pendidik 

yang memikul tanggungjawab yang besar dalam melaksanakan 

pendidikan khususnya dalam mengajari ngaji santri-santri TPA Al 

Mustawa meliputi tajwid, panjang pendek bacaan, dan tahsin. Sehingga 

ustadz/ustadzah ini memiliki peran penting,  selain itu juga menjadi 

contoh santri-santrinya. Tenaga pengajar di TPA Al Mustawa berjumlah 

16 orang yang terdiri 11 ustadz ( sebagai mahasiswa), 5 ustadzah (2 

ustadzah S1 dan 3 ustadzah mahasiswa). Ustadz/ustadzah TPA Al 

Mustawa siman sebagian besar masih sebagai mahasiswa dan ada juga 

yang sudah S1.
50 

 

Keadaan ustadz/ustadzah TPA Al Mustawa 

Ustadz/ustadzah Jumlah 

Ustadz (sebagai mahasiswa) 11 orang 

Ustadzah (S1) 2  orang 

Ustadzah (mahasiswa) 3 orang 

Jumlah 16 orang 
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b. Keadaan Santri 

Santri yang masuk  pada TPA Al Mustawa berasal dari sekitaran 

masjid Mustawa selain itu juga dari luar sekitaran masjid. Tentunya latar 

belakang keluarga dan ekonominya berbeda-beda. Sehingga kemampuan 

dasar dari dalam keluarga dan ekonominya berbeda-beda. Sehingga 

kemampuan dasar dari dalam keluargapun tidak sama. Ada yang dari 

lingkungan keluarga yang cukup kuat dalam menghayati dan 

mengamalkan ajaran agama, bahkan sebagian anak yang berasal dari 

keluarga yang kurang peduli terhadap pendidikan. 

Dari faktor lingkungan yang beraneka ragam itulah sehingga 

santri-santri TPA Al Mustawa dalam memahami dan menyerap materi 

sangat bermacam-macam. Ada yang sangat mudah dalam memahami 

suatu materi, ada yang biasa-biasa saja, bahkan ada yang sangat sulit 

memahami. Pada akhirnya hasil akhir dari masing-masing santri tidak 

sama. Secara keseluruhan jumlah santri TPA Al Mustawa sekitar 50 

orang.
51

 

 

Adapun perincian jumlah santri TPA Al Mustawa  adalah sebagai berikut: 

Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah 

A+ 7 8 15 

A 5 8 13 

B 5 7 12 

C 4 6 10 

JUMLAH TOTAL 50 
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5. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi di TPA Al Mustawa dilindungi oleh biro pengabdian 

masyarakat unida, direktur TPA,  serta Ustadz/ustadzah yang mengajar. Dengan 

susunan pengurus sebagai berikut:
52

 

 

NO 
NAMA PENDIDIKAN TUGAS 

1. 
Nur Hasanah S1 Direktur TPA 

2. 
Muh. Rizal Bin Habib 

Mahasiswa 

 
Ketua  1 TPA 

3. 
Alfiraz Jamalullail Mahasiswa Ketua 2 

4. 
Fahmi Hidayat Mahasiswa Bendahara 1 

5. Ulinnuh  Jabbar 

Islami 
Mahasiswa Bendahara 2 

6. 
Rendi Deriyansyah Mahasiswa Sekertaris 1 

7. 
M.J.M. Khadafi Mahasiswa Sekertaris 2 

8. 
Samsul Hidayat Mahasiswa Pengajaran 

9. 
Achmad Hasan Mahasiswa Pengajaran 

10. 
Hariyani Mahasiswa Pengajaran 

11. 
Putri Arumi S1 Pengajaran 

12. 
Sofia .C. Indriarti S1 Pengajaran 

13. 
Elga Neelam Dwi Mahasiswa Pengajaran 

14. Ahmad Rifa‟i Irhami Mahasiswa Keamanan 
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15. 
Ilham Abadi Mahasiswa Kantin 

16. 
Budi Santoso Mahasiswa Inventaris 

 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Data Tentang Pelaksanaan Model Sorogan Al-Qur’an di TPA Al 

Mustawa Siman Ponorogo 

Pelaksanaan pembelajaran baca Al-Qur‟an yang digunakan di TPA Al 

Mustawa Siman Ponorogo dalam setiap aktivitas belajar mengajarnya 

menggunakan model sorogan. Hal ini dikarenakan model sorogan Al-Qur‟an 

dianggap lebih efektif dan memudahkan santri dalam belajar Al-Qur‟an. 

Pemilihan model pembelajaran juga akan berpengaruh pada minat 

belajar Al-Qur‟an santri dan ini suatu keharusan yang mutlak dilakukan oleh 

para pengajar agar materi yang disampaikan mudah untuk diterima dan dapat 

menumbuhkan minat belajar dan keaktifan santri dalam proses belajar 

mengajar. Seperti kutipan wawancara di bawah ini yang disampaikan oleh 

Ustadzah N. H selaku direktur TPA Al Mustawa sekaligus pengajar Al -

Qur‟an. Alasan di TPA ini diadakan model sorogan Al-Qur‟an 

Latar belakang diadakan model sorogan di TPA ini mayoritas 

pengajarnya  dari pesantren mbak, selain itu berangakat dari 

permasalahan-permasalahan  santri ketika proses belajar mengajar Al -

Qur‟an terlihat beberapa santri sedang main, ngobrol dengan 

temannya, tidak fokus ketika pembelajaran berlangsung dan terlihat 

malas-malasan. Sehingga kami dari ustadz/ustadzah berinisiatif 

membuat model pembelajaran baru yaitu sorogan Al-Qur‟an. Selain 
itu model sorogan dianggap paling efektif karena santri bisa langsung 
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maju satu persatu sehingga ustadz/ustadzah langsung mengetahui letak 

kesalahannya dalam membaca Al-Qur‟an sehingga ustadz/ustadzahnya 
bisa langsung membenarkan seharusnya gimana bacaan yang benar.

53
 

 

Sedangkan pengertian model sorogan dalam pembelajaran Al-Qur‟an 

di TPA Al Mustawa Siman Ponorogo adalah sebagaimana dijelaskan oleh 

ustadz M. F selaku ustadz pengajar baca Al-Qur‟an sebagai berikut: 

Model sorogan dalam pembelajaran Al-Qur‟an adalah suatu cara yang 

dipakai oleh seorang ustadz/ustadzah untuk memudahkan dalam 

mengajar santri atau peserta didiknya agar lebih bisa cepat lancar 

dalam membaca Al-Qur‟an. Bukan hanya lancar akan tetapi juga harus 
sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid.

54
 

 

Hal yang sama juga diutarakan oleh ustadzah P. A selaku pengajar 

baca Al-Qur‟an berikut wawancaranya: 

Model pembelajaran Al-Qur‟an dengan sorogan merupakan suatu 
proses kegiatan belajar dan mengajar Al-Qur‟an dengan cara 
ustadz/ustadzahnya menyampaikan materi kemudian santri menyimak 

lalu kemudian giliran santri yang menyodorkan ke ustadzah. 
55

 

 

Dengan demikian para santri yang telah mengikuti model sorogan 

dalam pembelajaran Al-Qur‟an diharapkan mampu membaca dengan baik dan 

benar serta sesuai kaidah-kaidah ilmu tajwid. Selain itu juga akan menambah 

minat belajar Al-Qur‟an di TPA Al Mustawa sehingga menjadi generasi-

generasi qur‟ani. 
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Dalam pelaksanaan model sorogan di TPA Al Mustawa sudah bisa 

dikatakan baik walaupaun di sini ustadz/ustadzahnya perlu sebuah kesabaran 

yang lebih dalam membimbing santri-santri karena membutuhkan waktu yang 

lama. Seperti kutipan wawancara yang disampaikan oleh ustadzah N. H 

selaku pengajar Al-Qur‟an. 

Menurut saya pelaksanaan model sorogan di sini seperti privat santri 

maju satu persatu secara bergantian menghadap ustadz/ustadzahnya 

mbak, sehingga ustadz/ustadzah bisa mengetahui kesalahannya dan 

membenarkan bacaannya. Sehingga ustadz/ustadzanya perlu kesabaran 

yang lebih karena model ini membutuhkan waktu yang lama.
56

 

 

Dalam proses pelaksanaan pembelajaran Al-Qur‟an yang di terapkan 

di TPA Al Mustawa Siman Ponorogo tidak jauh beda dengan pembelajaran 

baca Al-Qur‟an yang dilaksanakan pada umumnya. Seperti yang diungkapkan 

oleh ustadz M. F selaku ustadz pengajar Al-Qur‟an sebagai berikut: 

Pelaksanaannya hampir sama dengan pembelajaran baca Al-Qur‟an 
yang lain, dalam pembelajaran model sorogan ini pertama yang harus 

dilakukan ustadz/ustadzah ketika masuk masjid adalah 

mengkondisikan santri santri dulu, kemudian salam , memimpin santri 

untuk berdoa sebelum ngaji. Setelah itu saya menyuruh santri santri 

untuk memulai membaca Al-Qur‟an dengan maju satu per satu. 
Apabila terjadi kesalahan saya langsung membenarkan. Setelah 

semuanya mengaji baru persiapan berdoa pulang.
57

 

 

Hal yang sama juga disampaikan oleh ust SM selaku pengajar 

pembelajaran baca Al-Qur‟an berikut wawancaranya: 

Biasanya santri berkumpul dulu di tempat pengajian sesuai dengan 

waktu yang di tentukan. Kemudian mereka sambil membawa Al -
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Qur‟an, sehingga menghadap satu per satu secara bergiliran 

menghadap langsung secara tatap muka kepada ustadz/ustadzahnya.
58

 

 

Dalam kegiatan pembelajaran baca Al-Qur‟an dengan menggunakan 

model sorogan penjabaran pembagian waktu dari model pembelajaran sebagai 

berikut: 

a. Pembukaan (30 menit) 

Pada saat pembukaan salah satu ustadz memimpin acara ini 

dengan menyiapkan kelas terlebih dahulu, salam, berdoa pembukaan. 

Hafalan surat pendek. Kemudian ustadz menyuruh santri untuk mengikuti 

pelajaran tambahan tentang keagamaan. 

b. Sorogan (40 menit) 

Setelah pelajaran selesai baru menyuruh santri untuk membuka Al 

-Qur‟an dengan cara model sorogan. Di sini santri membuat barisan 

duduknya sehingga antri sesuai nomornya masing-masing. Mereka maju 

satu per satu. Kemudian mulai membaca Al-Qur‟an sesuai dengan yang 

ditentukan oleh ustadz/ustadzahnya, selain itu ustadz/ustadzahnya juga 

menerangkan tentang kandungan tajwid yang ada dalam bacaan yang 

dipelajari sehingga santri tampak memperhatikan apa yang telah 

diterangkan oleh ustadz/ustadzahnya, dan menyimak Al-Qur‟an yang 

dibawanya  
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c. Evaluasi (15 menit) 

Kemudian setelah semuanya mengaji santri disuruh kumpul guna 

untuk menindak lanjuti pembelajaran yang telah dilaksanakan segaligus 

sebagai evaluasi seluruh santri. Serta memberika tambahan penjelasan 

agar apa yang dibaca dapat lebih dimengerti oleh santri. Serta memberikan 

motivasi kepada santri supaya lebih semangat dalam belajar Al-Qur‟an 

menggunakan model sorogan. 

d. Penutup (10 menit) 

Dalam acara penutup, ustadz menyiapkan  santri  untuk diajak 

berdoa sebelum pulang bersama-sama. Setelah berdoa selesai 

ustadz/ustadzahnya memberikan pesan agar di rumah ngaji dan jangan 

lupa masuk TPA .
59

 

Dari wawancara di atas diperkuat dengan hasil observasi peneliti, 

proses pembelajaran baca Al-Qur‟an yang diterapkan di TPA Al Mustawa 

Siman Ponorogo dalam setiap kegiatan belajar mengajarnya menggunakan 

model sorogan. Dalam pelaksanaanya siswa antri membuat barisan duduk 

sehingga dalam proses pelaksanaannya satu per satu menyodorkan bacaan Al 

-Qur‟an.60
 

Proses pelaksanaan pembelajaran baca Al-Qur‟an yang dilaksanakan 

di TPA Al Mustawa Siman Ponorogo sudah bisa dikatakan baik walaupun 
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perlu kesabaran yang lebih dari ustadz/ustadzahnya untuk membimbing 

santri-santrinya karena model ini membutuhkan waktu yang lama.
61

 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh ustadzah P. A selaku ustadzah 

pengajar baca Al-Qur‟an wawancaranya sebagai berikut: 

sudah bisa lumayan baik mbak. Walaupun harus  banyak-banyak 

bersabar dalam membimbing anak-anak mbak secara satu per satu, 

selain itu juga waktunya juga lama.
62

 

 

Kemudian diperkuat lagi dari salah satu santri TPA Al Mustawa yang 

mengikuti pembelajaran belajar Al-Qur‟an dengan model sorogan. 

Wawancaranya sebagai berikut: 

Menurut saya enak mbak, kalau ada yang salah kita bisa langsung 

dibenarkan mulai dari tajwidnya, terus panjang pendeknya dalam 

membaca Al-Qur‟an, selain itu kita juga lebih dekat sama 
ustadz/ustadzahnya.

63
 

 

Adapun faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan pembelajaran 

baca Al-Qur‟an di TPA Al Mustawa yang paling utama adalah orang tua. Di 

samping itu, kemampuan siswa dalam membaca Al-Qur‟an juga sangat 

mendukung dalam proses belajar mengajar Al-Qur‟an sesuai dengan 

pernyataan ustadz  M.  F selaku ustadz pengajar Al-Qur‟an di bawah ini: 

Faktor pendukungnya banyak mbak, terutama dari orang tua  sangat 

mendukung, karena jika di rumah para orang tua peduli dan 

mengingatkan anaknya serta membimbing anaknya untuk membaca Al 

-Qur‟an, maka perkembangan anak dalam membaca Al-Qur‟an akan 
semakin cepat. Selain itu kami dari ustadz dan ustadzah terus memberi 
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motivasi kepada santri-santri agar minat belajar Al-Qur‟annya semakin 
tinggi baik di rumah maupun di TPA.

64
 

 

Dari pendapat di atas diperkuat lagi bahwa tidak hanya orang orangtua 

tetapi sarana prasarana juga bisa digunakan sebagai pendukung seperti yang 

diungkapkan oleh ustadzah P. A selaku pengajar Al-Qur‟an sebagai berikut: 

Kalau masalah pendukung sebenarnya banyak ini tidak cuman dari 

TPA saja tetapi juga dari orangtua yang sangat penting kalau dari TPA 

pastinya sarana prasarana juga bisa di jadikan pendukung seperti Al -

Qur‟an, meja, buku prestasi santri mbak.65
 

 

2. Data Tentang Evaluasi Model Sorogan Al-Qur’an di TPA Al Mustawa 

Siman Ponorogo 

Dalam setiap kegiatan belajar mengajar tentu saja harus ada sebuah 

evaluasi. Evaluasi ini dilaksanakan karena untuk menantau melihat hasil dari 

proses belajar mengajar, serta untuk mengetahui tercapai tidaknya 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Karena apabila tidak ada 

sebuah evaluasi, maka pembelajaran tidak akan dapat diukur keberhasilannya. 

Peneliti juga melakukan wawancara dengan ustadzah yang menangani bidang 

tersebut ustadzah N. H. 

Pelaksanaan evaluasi di TPA ini ada 3 cara mbak, yang pertama 

evaluasi secara langsung dalam dalam setiap pembelajaran 

dilaksanakan, dengan cara kalau dalam membaca Al-Qur‟an terdapat 
kesalahan, maka kesalahan itu akan langsung dibenarkan oleh 

ustadz/ustadzah, yang kedua ujian tengah semester, dengan cara santri 

membaca Al-Qur‟an satu persatu secara bergiliran menghadap 
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ustadz/ustadzah. sifatnya ujian lisan santri diuji membaca dengan 

benar, baik, dan lancar  sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid, serta 

menghafal surat-surat pilihan dan ujian akhir semester pun 

pelaksanaannya sama dengan  ujian tengah semester.
66

 

 

Dalam penilaian evaluasi ini diperlukan untuk mengetahui sampai di 

mana kemampuan santri dalam penguasaan materi yang telah disampaikan 

dan untuk mengetahui tingkat kebenaran, kelancaran, dan apakah sudah sesuai 

dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid, santri dalam membaca Al-Qur‟an dan 

evaluasi tersebut dilakukan secara langsung kepada santri secara keseluruhan, 

dengan cara menyimak santri dalam membaca Al-Qur‟an untuk mengetahui 

kesesuaian dengan kaidah-kaidah ilmu tajwidnya ketika terdapat kesalahan 

ustadz/ustadzah langsung membenarkan. Seperti  kutipan wawancara di 

bawah ini yang diungkapkan oleh ustadzah P. A selaku pengajar baca Al -

Qur‟an.berikut wawancaranya: 

Evaluasi model sorogan  atau pengambilan nilai di sini dilakukan 

dengan cara evaluasi langsung ketika pembelajaran , ujian tengah 

semester dan ujian akhir semester untuk mengetahui tingkat 

kebenaran, kelancaran dan apakah sudah sesuai kaidah-kaidah ilmu 

tajwid, santri dalam membaca Al-Qur‟an.
67

 

 

Hal yang sama juga diutarakan oleh ustadz M.  F selaku pengajar baca 

Al-Qur‟an. Berikut wawancaranya: 

Evalusianya di laksanakan setiap 3 kali yaitu secara langsung ketika 

pembelajaran,  setiap uts sama uas.ini sifatnya khusus dan lisan  santri 

membaca satu per satu menghadap ustadz/ustdzahnya untuk 
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mengetahui seberapa jauh kemampuan santri dalam menerima materi 

pembelajaran Al-Qur‟an. Dan ini dilakukan secara ketat.68
 

 

TPA Al Mustawa Siman Ponorogo dalam mengetahui dan meamntau 

hasil proses pembelajaran baca Al-Qur‟an kepada para santri, juga dilakukan 

evaluasi. Evaluasi ini dilakukan secara intensif  dan oleh dewan 

ustadz/ustadzah. 

3. Data Tentang Upaya  Guru Untuk Meningkatkan Minat Belajar Al -

Qur’an di TPA Al Mustawa Siman Ponorogo 

Dalam sebuah pembelajaran harus ada sebuah minat karena kalau 

seorang peserta didik tidak berminat atau tidak suka dalam pembelajaran 

tersebut maka ilmu yang diberikan tidak akan diterima oleh santri atau peserta 

didik tersebut. Sehingga berbagai upaya dilakukan agar santri-santri semangat 

dalam belajar Al-Qur‟an dan minat untuk belajar Al-Qur‟an semakin tinggi. 

Seperti yang diungkapkan oleh ustadzah P. A sebagai pengajar Al-Qur‟an 

melakukan berbagai upaya dalam wawancaranya adalah sebagai berikut: 

Upaya yang kita lakukan mbak. Contohnya seperti kita membuatkan 

tas seragam, mendatangi kerumahnya jika tidak masuk, jika waktunya 

pulang belum dijemput kita mengantarkan kerumahnya, sehingga 

antusias santri untuk datang ke TPA semakin banyak.
69

 

  

Selain itu kita sebagai pengajar juga harus pandai-pandai membuat 

suasana pembelajaran yang baik sehingga santri-santri akan terasa nyaman 

kita proses pembelajaran. Selain itu kita bisa kreasi pembelajaran agar santri 
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juga tidak bosan dalam belajar Al-Qur‟an yang penting selama belajar Al -

Qur‟an adalah hal yang lebih utama. 

Sehingga di TPA Al Mustawa Siman Ponorogo mengadakan berbagai 

hal kegiatan untuk meningkat minat atau ketertarikan santri dalam belajar Al -

Qur‟an. Biar para santri tidak jenuh sehingga akan membuat mereka senang 

belajar. Hal ini di sampaikan oleh Ustadzah N. H selaku ustadzah pengajar 

baca Al-Qur‟an. Banyak upaya yang dilakukan seperti hasil wawancaranya 

sebagai berikut: 

Banyak usaha yang saya lakukan biar anak-anak mau berangkat 

mengaji Al-Qur‟an mbak, seperti halnya kita tidak cuman belajar Al-

Qur‟an saja tetapi anak-anak diberi materi pelajaran tentang agama 

juga,pidato, hadroh, nasyid, rihlah,dan pentas seni. Tapi tetep yang di 

utamakan ngajinya mbak. Dengan seperti ini ada beberapa anak yang 

tettarik mbak, walaupun  dengan upaya seperti ini belum berhasil 

secara maksimal, tetapi setidaknya sudah ada beberapa anak yang 

berminat untuk belajar di TPA Al Mustawa.
70 

 

Sehingga dengan kegiatan tersebut juga akan menambah wawasan 

para santri. Adapun semua kegiatan tambahan yang ada di TPA Al Mustawa 

Siman Ponorogo bertujuan agar minat belajar Al-Qur‟an dengan 

menggunakan model sorogan ini semakin tinggi dan anak-anak banyak yang 

mau datang ke TPA. 

Hal ini ditambahkan oleh ustadz M.  F selaku ustadz pengajar baca Al 

-Qur‟an. Tentang upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkat minat belajar 

Al-Qur‟an santri hasil wawancaranya sebagai berikut: 
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Seperti kita silatrohmi ke rumah santri, terus memotivasi santri, selain 

itu memberi tambahan pelajaran ekstra kurikuler seperti qiro‟ah, 
hadroh, mengadakan persami. Dengan seperti ini anak semakin tertarik 

untuk untuk belajar Al-Qur‟an di sini.walaupun belum bisa dikatakan 
berhasil 100% tetapi minat anak untuk belajar di sini sudah lumaya 

bagus. Tetapi kami dari para pengajar terus mengupayakan agar anak-

anak semakin tambah banyak lagi yang ngaji di sini.
71
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BAB V 

ANALISIS MODEL SOROGAN AL-QUR’AN DALAM MENINGKATKAN 

MINAT BELAJAR AL-QUR’AN DI TPA AL MUSTAWA SIMAN 

PONOROGO 

 

A. Analisis Data Tentang Pelaksanaan Model Sorogan Al-Qur’an di TPA Al 

Mustawa Siman Ponorogo 

Al-Qur‟an adalah suatu nama pilihan Allah yang sungguh tepat, karena 

tiada satu bacaan pun sejak manusia mengenal tulis baca lima ribu tahun yang lalu 

yang dapat menandingi Al-Qur‟an al Karim, bacaan sempurna lagi mulia ini
.72 

Merujuk pada pentingnya bertafakur kepada Al-Qur‟an, melestarikan 

eksistensi Al-Qur‟an, maka menjadi tugas yang sangat penting dan mulia bagi 

setiap umat muslim dan khususnya guru TPA untuk mengajarkannya di sekolah, 

menumbuhkan kecintaan peserta didik kepada Al-Qur‟an, serta mengembangkan 

minat belajar Al-Qur‟an yang pada akhirnya menciptakan manusia-manusia yang 

tidak hanya mahir dalam bidang ilmu pengetahuan umum saja, melainkan lebih 

kepada manusia yang berbudi dan berakhlak Qur‟ani. 

Belajar Al-Qur‟an memang tidak mengutamakan pada penyerapan dan 

pemahaman melalui transfer informasi semata, tetapi lebih mengutamakan pada 

pengembangan minat. Untuk itu minat peserta didik perlu dikembangkan melalui 
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peran aktif dan latihan-latihan atau model-model pembelajaran yang mampu 

menunjang minat belajar Al-Qur‟an. 

Karena model pembelajaran merupakan suatu keharusan yang mutlak 

dilakukan oleh guru/ustadz agar materi yang disampaikan mudah untuk diterima 

dan dapat menumbuhkan keaktifan santri dalam proses belajar mengajar. 

Selain itu, model pembelajaran adalah salah satu faktor pendukung dalam 

sebuah pembelajaran untuk mewujudkan keberhasilan program pendidikan di 

sebuah lembaga sekolah atau pesantren, agar proses pembelajaran tersebut 

berjalan dengan baik dan lancar sehingga efektifitas serta hasil yang maksimal 

bisa tercapai dan di sini TPA Al Mustawa Siman Ponorogo telah menerapkan 

sebuah model sorogan Al-Qur‟an untuk meningkat minat belajar santri. Hal ini 

dikarenakan model sorogan lebih bisa memudahkan santri dalam belajar 

membaca Al-Qur‟an. 

Model sorogan adalah sebuah sistem belajar di mana para santri maju satu 

persatu untuk membaca dan menguraikan isi kitab dihadapkan seorang guru atau 

kyai. Metode sorogan adalah metode pembelajaran dengan melibatkan santri 

secara “individual melalui kegiatan membaca kitab di hadapan kyai, kemudian 

kyai mendengarkan dan menunjukkan kesalahan-kesalahannya.
73 

Sesuai yang 

tertuang di BAB II pelaksanaan model sorogan Al-Qur‟an sebagai berikut: 
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1. Santri berkumpul di ruangan pembelajaran sesuai dengan waktu yang 

ditentukan dengan membawa kitab yang dikaji. 

2. Santri yang mendapat giliran langsung menghadap sang ustadz, membuka 

bagian kitab yang dikaji dan meletakkannya di atas meja yang telah tersedia. 

3. Guru/ustadz menerangkan isi bab/sub bab pada kitab tersebut baik secara 

melihat atau hafalan. 

4. Santri dengan tekun mendengarkan apa yang telah diterangkan oleh guru dan 

mencocokkan dengan kitab-kitab yang dibawanya. Selain mendengarkan 

siswa juga mencatat hal-hal penting dari penjelasan guru guna, memahami isi 

kandungan bab atau bagian kitab yang dikaji. 

5. Siswa kemudian menirukan kembali apa yang telah diterangkan oleh guru. 

Kegiatan ini dapat dilakukan pada saat yang sama dan dapat pula dilakukan 

pada waktu pertemuan di berikutnya sebelum dilanjutkan pada bab atau 

bagian pelajaran berikutnya. 

6. Guru mendengarkan dengan seksama apa yang diterangkan oleh siswa 

semabari memberikan koreksi seperlunya
.74

 

Berdasarkan pengamatan atau observasi sesuai dengan yang tertuang 

dalam di BAB IV bahwa proses pembelajaran baca Al-Qur‟an di TPA Al 

Mustawa Siman Ponorogo sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dalam 

proses pembelajaran baca Al Qur‟an santri begitu antusias dalam mengikuti 
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pembelajaran serta memperhatikan apa yang telah disampaikan oleh 

ustadz/ustadzahnya. 

Adapun alur proses pembelajaran baca Al-Qur‟an dengan menggunakan 

model sorogan di TPA Al Mustawa Siman Ponorogo sebagai berikut: 

1. Pembukaan (30 menit) 

Pada saat pembukaan salah satu ustadz memimpin acara ini dengan 

menyiapkan kelas terlebih dahulu, salam, berdoa pembukaan. Hafalan surat 

pendek. Kemudian ustadz menyuruh santri untuk mengikuti pelajaran 

tambahan tentang keagamaan. 

2. Sorogan (40 menit) 

Setelah pelajaran selesai baru menyuruh santri untuk membuka Al -

Qur‟an dengan cara model sorogan. Di sini santri membuat barisan duduknya 

sehingga antri sesuai nomornya masing-masing. Mereka maju satu per satu. 

Kemudian mulai membaca Al-Qur‟an sesuai dengan yang ditentukan oleh 

ustadz/ustadzahnya, selain itu ustadz/ustadzahnya juga menerangkan tentang 

kandungan tajwid yang ada dalam bacaan yang dipelajari sehingga santri 

tampak memperhatikan apa yang telah diterangkan oleh ustadz/ustadzahnya, 

dan menyimak Al-Qur‟an yang dibawanya  

3. Evaluasi (15 menit) 

Kemudian setelah semuanya mengaji santri disuruh kumpul guna 

untuk menindak lanjuti pembelajaran yang telah dilaksanakan segaligus 

sebagai evaluasi seluruh santri. Serta memberika tambahan penjelasan agar 
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apa yang dibaca dapat lebih dimengerti oleh santri. Serta memberikan 

motivasi kepada saFntri supaya lebih semangat dalam belajar Al-Qur‟an 

menggunakan model sorogan. 

4. Penutup (10 menit) 

Dalam acara penutup, ustadz menyiapkan  santri  untuk diajak berdoa 

sebelum pulang bersama-sama.Setelah berdoa selesai ustadz/ustadzahnya 

memberikan pesan agar di rumah ngaji dan jangan lupa masuk TPA 
.75 

Dari deskripsi data pada BAB IV penulis dapat menyimpulkan bahwa 

proses pelaksanaan pembelajaran model sorogan Al-Qur‟an diawali dengan 

mengkondisikan kelas terlebih dahulu, kemudian salam, memimpin santri untuk 

berdoa, setelah itu ustadz/ustadzahnya menyuruh santri untuk membuka Al -

Qur‟an, kemudian santri duduk antri serta maju satu persatu sesuai nomor antrian, 

jika ada yang salah dalam membacanya ustadz/ustdahnya membenarkan, 

kemudian santri menyimak penjelasan ustadz-ustadznya dan santri disuruh 

mengulangi lagi bacaannya. 

Dalam proses pembelajaran ini juga diperlukan sebuah faktor pendukung 

dan ini juga tidak kalah pentingnya  untuk mendukung pelasaksanaan 

pembelajaran model sorogan Al-Qur‟an di TPA Al Mustawa Siman Ponorogo. 

Karena faktor pendukung tersebut menjadi bukti yang cukup kuat bahawa 

kemampuan santri dalam membaca Al-Qur‟an adalah sangat penting dalam 

meningkatkan minat belajar Al-Qur‟an santri. 
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Faktor-faktor yang mendukung proses pembelajaran baca Al-Qur‟an di 

TPA Al Mustawa Siman Ponorogo adalah faktor dari orang tua, sarana, dan di 

samping itu, yang terpenting adalah kemampuan santri dalam membaca Al 

Qur‟an juga sangat mendukung dalam proses pembelajaran Al-Qur‟an.76 

Orang tua yang peduli terhadap kondisi kemampuan anaknya dalam 

membaca Al-Qur‟an akan selalu membimbing dan memotivasi anaknya untuk 

belajar membaca Al-Qur‟an, sehingga pengaruhnya terhadap anak adalah bila 

dulunya tidak lancar menjadi lancar, dan seterusnya.77 

Dalam BAB II telah dijelaskan bahwa faktor yang mendukung 

keberhasilan pembelajaran baca Al-Qur‟an adalah faktor dari siswa dan faktor 

dari guru. 

Faktor-faktor yang mendukung dalam keberhasilan pendidikan sebagai 

berikut: 

1. Faktor siswa 

Siswa atau santri termasuk faktor yang penting, karaena faktor yang 

penting, karena lembaga pendidikan itu ada siswanya. Karena kalau tidak ada 

siswanya tidak akan terjadi pembelajaran. Menurut Sastropradja, anak 

menurut Al-Ghazali di istilahkan dengan sebutan “Thalb al-Iimi” penuntut 
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ilmu pengetahuan atau anak yang sedang mengalami perkembangan jasmani 

dan rohani sejak awal hingga ia meninggal dunia
.78 

Menurut Al-Abrasyi kewajiban-kewajiban yang harus diperhatikan 

oleh anak adalah sebagai berikut:
 

a. Harus membersihkan hatinya sebelum belajar. 

b. Belajar untuk mengisi jiwanya dengan fadilah. 

c. Bersedia mencari ilmu rela meninggalkan keluarga dan tanah air. 

d. Menghormati dan memuliakan guru 

e. Bersungguh-sungguh dan tekun belajar 

2. Faktor Guru 

Guru adalah orang dewasa yang bertanggungjawab memberi 

bimbingan atau bantuan terhadap anak didik dalam perkembangan jasmani 

dan rohaninya, agar mencapai kedewasaannya, mampu melaksanakan 

tugasnya sebagai khalifah Allah di muka bumi dan sebagai makhluk sosial 

dan individu yang sanggup berdiri sendiri. 

Dari deskripsi data pada BAB IV penulis dapat menyimpulkan bahwa 

faktor yang mendukung keberhasilan pembelajaran baca Al-Qur‟an di TPA Al 

Mustawa Siman Ponorogo adalah faktor orang tua, sarana, dan kemampuan 

santri dalam membaca Al-Qur‟an juga sangat mendukung dalam proses 

pelaksanaan baca Al-Qur‟an. 
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B. Analisis Data Tentang Evaluasi Model Sorogan Al-Qur’an di TPA Al 

Mustawa Siman Ponorogo 

Evaluasi dilakukan jika materi pembelajaran yang dipelajari dalam tatap 

muka dianggap telah dikuasai dengan baik oleh santri, kegiatan materi 

pembelajan Al-Qur‟an dapat dilanjutkan. Dengan demikian kegiatan evaluasi 

dilakukan sewaktu-waktu, jika menuntut kyai atau ustadz diperlukan untuk 

mengecek materi-materi yang telah dipelajari beberapa pertemuan yang lampau
.79 

 Hal yang harus diperhatikan dalam menilai tingkat kemampuan santri 

dalam pembelajaran sorogan adalah pada tingkat pemahamannya terhadap materi 

kitab yang telah dibaca, dibahas, dan dipraktekkan bersama oleh kyai atau ustadz 

bersama santri dalam kegiatan pembelajaran.  Adapun evaluasi untuk seorang 

santri yang telah menyelesaikan pembelajaran sebuah kitab, itu bisa dilakukan 

sesuai petunjuk yang ada pada setiap kitab.
 

Dalam setiap kegiatan belajar mengajar tentu saja harus ada sebuah 

evaluasi. Evaluasi ini dilaksanakan karena untuk menantau melihat hasil dari 

proses belajar mengajar, serta untuk mengetahui tercapai tidaknya pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Karena apabila tidak ada sebuah evaluasi, 

maka pembelajaran tidak akan dapat diukur keberhasilannya.
 

TPA Al Mustawa Siman Ponorogo dalam mengetahui dan memantau hasil 

proses pembelajaran baca Al-Qur‟an kepada peserta didik,  juga dilakukan 
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evaluasi. Evaluasi tersebut dilaksanakan secara intensif dengan dewan 

ustadz/ustdzah.
 

Dalam penilaian evaluasi ini diperlukan untuk mengetahui sampai di mana 

kemampuan santri dalam penguasaan materi yang telah disampaikan dan untuk 

mengetahui tingkat kebenaran, kelancaran, dan apakah sudah sesuai dengan 

kaidah-kaidah ilmu tajwid, santri dalam membaca Al-Qur‟an dan evaluasi 

tersebut dilakukan secara langsung kepada santri secara keseluruhan, dengan cara 

menyimak santri dalam membaca Al-Qur‟an untuk mengetahui kesesuaian 

dengan kaidah-kaidah ilmu tajwidnya ketika terdapat kesalahan ustadz/ustadzah 

langsung membenarkan.
 

Di TPA Al Mustawa Siman Ponorogo ada 3 (tiga) macam jenis model 

evaluasi yang digunakan yaitu:
 

1. Evaluasi secara langsung dalam setiap pembelajaran dilaksanakan, yaitu 

dengan cara kalau dalam membaca Al-Qur‟an terdapat kesalahan, maka 

kesalahan itu langsung akan dibenarkan oleh ustadz/ustdzah. 

2. Ujian tengah semester, dengan cara santri membaca Al-Qur‟an satu per satu 

secara bergiliran menghadap ustadz/ustdzah.  sifatnya ujian lisan santri diuji 

membaca dengan benar, baik, dan lancar  sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu 

tajwid, serta menghafal surat-surat pilihan. 

3. Ujian akhir semester, dengan cara santri membaca Al-Qur‟an satu per satu 

secara bergiliran menghadap ustadz/ustdzah.  sifatnya ujian lisan santri diuji 
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membaca dengan benar, baik, dan lancar  sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu 

tajwid, serta menghafal surat-surat pilihan.80 

Dalam BAB II telah dijelaskan bahwa kegiatan evaluasi dapat dilakukan 

sewaktu-waktu, jika menuntut kyai atau ustadz diperlukan untuk mengecek 

materi-materi yang telah dipelajari beberapa pertemuan yang lampau. 

Dari deskripsi data pada BAB IV penulis dapat menyimpulkan bahwa 

proses evaluasi yang dilaksanakan di TPA Al Mustawa Siman Ponorogo ada 3 

cara yaitu : secara langsung ketika pembelajaran, ujian tengah semester, dan ujian 

akhir semester. Evaluasi ini sifatnya  ujian lisan, serta dinilai mulai dari membaca 

yang baik dan benar, kelancaran membaca sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu 

tajwid dan menghafal surat-surat pilihan. 

Dalam pandangan penulis, bahwa evaluasi yang dilakukan lembaga TPA 

Al Mustawa Siman Ponorogo sudah cukup baik dan sudah terprogram. Dewan 

ustadz/ustadzah juga yakin akan pentingnya evaluasi sebagai bahan koreksi dan 

peningkatan kuantitas pembelajaran Al-Qur‟an kepada santri. 

 

C. Analisis Data Tentang Upaya Guru Untuk Meningkatkan Minat Belajar Al -

Qur’an di TPA Al Mustawa Siman Ponorogo 

Dalam sebuah pembelajaran harus ada sebuah minat karena kalau seorang 

peserta didik tidak berminat atau tidak suka dalam pembelajaran tersebut maka 
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ilmu yang diberikan tidak akan diterima oleh santri atau peserta didik tersebut. 

Sehingga berbagai upaya dilakukan agar santri-santri semangat dalam belajar Al -

Qur‟an dan minat untuk belajar Al-Qur‟an semakin tinggi. 

Minat adalah kecenderungan yang menetap untuk memperhatikan dan 

mengenang beberapa aktivitas.  Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan 

suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. Semakin kuat atau 

dekat hubungan tersebut, semakin besar minat
.81

 

Selain itu kita sebagai pengajar juga harus pandai-pandai membuat 

suasana pembelajaran yang baik sehingga santri-santri akan terasa nyaman ketika 

proses pembelajaran. Selain itu kita bisa kreasi pembelajaran agar santri juga 

tidak bosan dalam belajar Al-Qur‟an. 

Seperti yang tertuang dalam BAB IV bahwa ustadz/ustadzah TPA Al 

Mustawa melakukan banyak hal  untuk meningkatkan minat belajar Al-Qur‟an 

santri.seperti pembuatan tas seragam, mendatangi kerumahnya jika tidak masuk, 

dan jika orang tuanya belum menjemput ustadz/ustdzahnya mengantarkan 

kerumahnya.
82 

Ini adalah bukti usaha yang dilakukan para pengajar-pengajar TPA 

Al Mustawa Siman Ponorogo. 

Akan tetapi tidak cuman usaha pengajarnya saja tetapi juga harus 

didukung minat santri itu sendiri, atau ketertarikan santri dalam belajar Al-
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Qur‟an. Karena tanpa adanya kemauan dalam diri santri tersebut pasti semuanya 

tidak akan jalan. 

Seperti yang dijelaskan dalam BAB II  minat belajar adalah perhatian rasa 

suka, ketertarikan seseorang (siswa) terhadap belajar yang ditunjukkan melalui 

keantusiasan, partisipasi dan keaktifan dalam belajar.83 

Seorang pendidik pastinya sebelum memulai pembelajaran harus bisa 

membuat strategi yang baik, harus bisa mengkondisikan santri-santrinya agar 

anak-anak merasa senang terhadap pembelajaran tersebut, karena kalau sudah ada 

rasa senang atau ketertarikan dalam diri anak pasti minat anak untuk belajar 

semakin tinggi. Sehingga berbagai upaya dilakukannya demi pembelajaran bisa 

tercapai dan minat anak untuk belajar semakin tinggi. 

Di TPA Al Mustawa juga tidak cuman ngaji saji tetapi ada sebuah 

pembelajaran tambahan ilmu keagamaan, rihlah, pentas seni, nasyid, dan persami. 

Ini adalah sebuah upaya untuk meningkatkan minat belajar Al-Qur‟an santri. 

Akan tetapi yang paling diutamakan tetap belajar Al-Qur‟an.84 Kegiatan tersebut 

hanya sebagai penunjang agar anak-anak semangat untuk datang ke TPA dalam 

belajar baca Al Qur‟an.sehingga anak-anak yang datang untuk belajar Al Qur‟an 

semakin bertambah walaupun hasilnya belum maksimal. 

Dari deskripsi data pada BAB IV penulis menyimpulkan bahwa upaya-

upaya yang dilakukan guru untuk meningkatkan minat belajar Al-Qur‟an di TPA 
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Al Mustawa Siman Ponorogo sebagai berikut: adanya tambahan pembelajaran 

ilmu keagamaan, mendatangi kerumahnya jika tidak masuk, mengantarkan pulang 

jika belum dijemput, serta kegiatan rihlah, pentas seni, pidato, dan nasyid. 

Dari pandangan penulis bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh ustadz-

ustadzah TPA Al Mustawa bagus, karena  dengan diadakan kegiatan-kegiatan 

tersebut juga akan menambah wawasan anak dalam hal pembelajaran keagamaan, 

selain itu pengalamannya juga akan luas tetapi tetap dibarengi dengan ilmu Al 

Qur‟an. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang model sorogan Al-Qur‟an dalam 

meningkatkan minat belajar Al-Qur‟an di TPA Al Mustawa Siman Ponorogo 

bahwa: 

1. Pelaksanaan model sorogan Al-Qur‟an di TPA Al Mustawa Siman Ponorogo 

diawali dengan mengkondisikan kelas terlebih dahulu, kemudian salam, 

memimpin santri untuk berdoa, setelah itu ustadz/ustadzahnya menyuruh 

santri untuk membuka Al- Qur‟an, kemudian santri duduk antri serta maju 

satu persatu sesuai nomor antrian, jika ada yang salah dalam membacanya 

ustadz/ustdahnya membenarkan, kemudian santri menyimak penjelasan 

ustadz-ustadznya dan santri disuruh mengulangi lagi bacaannya.Sedangkan 

faktor pendukung dari pelaksanaan ini adalah orang tua, sarana prasarana,dan 

kemampuan santri dalam membaca Al-Qur‟an yang paling penting. 

2. Evaluasi model sorogan Al-Qur‟an di TPA Al Mustawa Siman Ponorogo ada 

3 cara yaitu : secara langsung ketika pembelajaran, ujian tengah semester, dan 

ujian akhir semester. Evaluasi ini sifatnya  ujian lisan, serta dinilai mulai dari 

membaca yang baik dan benar, kelancaran membaca sesuai dengan kaidah-

kaidah ilmu tajwid dan menghafal surat-surat pilihan. 
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3. Upaya-upaya  yang dilakukan guru untuk meningkatkan minat belajar di TPA 

Al Mustawa Siman Ponorogo sebagai berikut: adanya tambahan pembelajaran 

ilmu keagamaan, mendatangi kerumahnya jika tidak masuk, mengantarkan 

pulang jika belum dijemput, serta kegiatan rihlah, pentas seni, pidato, dan 

nasyid. 

    

B. Saran 

Berdasarkan hasil temuan penelititian, sebagai bahan pertimbangan bagi 

pihak-pihak terkait, peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Proses pelaksanaan model sorogan Al-Qur‟an dalam meningkatkan minat 

belajar Al-Qur‟an di TPA Al Mustawa Siman Ponorogo sudah berjalan baik, 

namun harus ada kerja sama dari orang tua dan santri biar santri semakin 

semangat untuk belajar Al-Qur‟an dan pembelajarannya semakin meningkat. 

2. Bagi santri harus memahami bahwa salah satu faktor yang mendukung 

kemampuan belajar pendidikan agama Islam adalah dengan memiliki bekal 

kemampuan membaca Al-Qur‟an. Dengan memiliki kemampuan dalam 

membaca Al-Qur‟an , ia akan mampu mengetahui, menghayati, dan 

mengamalkan ajaran Islam dengan baik dan benar. 

3. Dengan upaya-upaya yang dilakukan ustadz/ustadzah diharapkan santri lebih 

semangat dan berminat untuk belajar Al-Qur‟annya semakin tinggi. 

4. Bagi peneliti berikutnya lebih mengembangkan aspek lain. 

 


