
 

1 

STRATEGI PEMBELAJARAN AL-QUR’AN DENGAN METODE 

YANBU’A DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAFALAN HURUF 

(Studi Kasus di MTs Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo) 

 

SKRIPSI 

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Ponorogo  

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Menyelesaikan  

Program Sarjana Pendidikan Agama Islam 

 

 

 

 

 

 

 

OLEH 

MUHAMMAD GHOFAR AMRULLAH 

210314067 

 

JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERIPONOROGO 

2018 



2 
 

STRATEGI PEMBELAJARAN AL-QUR’AN DENGAN METODE 

YANBU’A DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAFALAN HURUF 

(Studi Kasus di MTs Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo) 

 

SKRIPSI 

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Ponorogo  

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Menyelesaikan  

Program Sarjana Pendidikan Agama Islam 

 

 

 

 

 

 

 

OLEH 

MUHAMMAD GHOFAR AMRULLAH 

210314067 

 

JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO 

2018 



3 
 

LEMBAR PERSETUJUAN 

 

 Skripsi atas nama saudara: 

Nama : MUHAMMAD GHOFAR AMRULLAH 

NIM : 210314067 

Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

Jurusan : Pendidikan Agama Islam 

Judul : STRATEGI PEMBELAJARAN AL-QUR’AN DENGAN 

METODE YANBU’A DALAM MENINGKATKAN 

KUALITAS PELAFALAN HURUF (Studi Kasus di MTs 

Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo) 

 

 Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah. 

 

Pembimbing, 

 

 

Kharisul Wathoni, M. Pd. I 

NIP. 197306252003121002 

  

 

 

Tanggal, 25 Mei 2018 

 

Mengetahui; 

Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam 

IAIN Ponorogo, 

 

 

Kharisul Wathoni, M. Pd. I 

NIP. 197306252003121002 

 



4 
 

KEMENTERIAN AGAMA RI 

INSTITUT  AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO 

 

PENGESAHAN 
 

Skripsi atas nama saudara : 

Nama : MUHAMMAD GHOFAR AMRULLAH 

NIM : 210314067 

Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

Jurusan : Pendidikan Agama Islam 

Judul : “STRATEGI PEMBELAJARAN AL-QUR’AN DENGAN 

METODE YANBU’A DALAM MENINGKATKAN 

KUALITAS PELAFALAN HURUF (Studi Kasus di MTs 

Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo)” 

telah dipertahankan pada sidang munaqosah di Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Ponorogo pada : 

 Hari   : kamis,  

 Tanggal  : 5 juli 2018, 

dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar 

Sarjana Pendidikan Agama Islam, pada : 

 Hari   : 

 Tanggal  :  

 Ponorogo, ___ Juli 2018 

 Mengesahkan 

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan, 

 

 

 

Dr. Ahmadi, M.Ag. 

NIP. 196512171997031003 

 

Tim Penguji: 

1. Ketua Sidang  : Muh. Widda Djuhan, M.Si  (  ) 

2. Penguji I  : Dr. H. M. Miftahul Ulum, M.Ag  (  ) 

3. Penguji II  : Kharisul Wathoni, M.Pd.I  (  ) 

 



5 
 

MOTTO 
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… Dan bacalah al-Qur’an itu dengan perlahan-lahan 
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ABSTRAK 

 

Amrullah, Muhammad Ghofar. 2018. Strategi Pembelajaran Al-Qur’an 

Dengan Metode Yanbu’a Dalam Meningkatkan Kualitas Pelafalan 

Makhraj (Studi Kasus di MTs Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo). 

Skripsi Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing, 

Kharisul Wathoni, M.Pd.I.  

 

Kata Kunci : Metode Yanbu’a, Pelafalan Huruf  

 

MTs Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo merupakan suatu lembaga 

yang berada di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Darul Huda 

Mayak. Dari sekian banyak siswa di MTs Darl Huda Mayak, ternyata 

masih terdapat siswa yang belum bisa membaca al-Qur’an, hal tersebut 

terbukti ketika dilaksanakan ujian kartu kuning, terdapat bebrapa siswa 

yang belum bisa membaca al-Qur’an. Alasan pihak madrasah 

menggunakan metode Yanbu’a, karena dari pihak madrasah menganggap 

para siswa masih kurang baik dalam membaca al-Qur’an.    

Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya strategi pembelajaran al-

Qur’an dengan menggunakan metode Yanbu’a di MTs Darul Huda mayak, 

maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana 

implementasi pembelajaran al-Qur’an dengan metode Yanbu’a di MTs 

Darul Huda Mayak? (2) Bagaimana kontribusi pembelajaran al-Qur’an 

dengan metode Yanbu’a dalam meningkatkan kualitas pelafalan makhraj 

di MTs Darul Huda Mayak? 

Penelitian ini temasuk penelitian kualitatif dengan teknik 

pengumpulkan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan 

teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data (data reduction), 

penyajian data (data display), dan kesimpulan (verification).  

Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan (1) Pembelajaran 

metode Yanbu’a di MTs Darul Huda Mayak dalam setiap pertemuan siswa 

membuat lingkaran (halaqah) yang berisi 10-15 siswa dalam satu 

kelompok. Kemudian guru pembimbing menyampaikan materi dengan 

cara membaca sesuai dengan jilid yang dibaca dan ditirukan oleh para 

siswa. Dan pada akhir jam nanti siswa disuruh maju satu persatu guna 

menyetorkan bacaan yang telah dipelajari. (2) Bacaan siswa setelah 

mengikuti kegiatan pembelajaran al-Qur’an dengan metode Yanbu’a di 

MTs Darul Huda Mayak sudah ada perkembangan, dalam artian bacaan 

siswa sudah mulai membaik. Hal ini bisa dilihat dari buku jilid yang 

digunakan oleh siswa dengan rata-rata sudah memasuki jilid 4. Tetapi 

siswa masih belum fasih dalam pelafalan makhraj terhusus siswa masih 

sulit membedakan makhrajnya huruf Shin, sin, dan Tha’.   
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

Sistem transliterasi Arab-Indonesia yang dijadikan pedoman dalam penulisan 

skripsi ini adalah sistem Institute of Islamic Studies, McGill University, yaitu 

sebagai berikut: 

 Q = ق   z = ز  ’ = ء

 K = ك S = س B = ب

 L = ل Sh = ش T = ت

 M = م {s = ص Th = ث

 N = ن {d = ض J = ج

 W = و {t = ط {H = ح

 H = ه {z = ظ kh = خ

 Y = ي ’ = ع D = د

  Gh = غ dh = ذ

 F = ف R = ر

 

T<a’ marbu>t}a tidak ditampakkan kecuali dalam susunan iz}a>fa, huruf 

tersebut tertulis t. Misalnya: ِفطانةِ = fat}a>na; ِالنبىِفطانة   = fat}a>nat al-nabi>. 

Diftong dan konsonan rangkap 

 <u = او  Aw = او

 <i = اي Ay = اي
 

Konsonan rangkap ditulis rangkap, kecuali huruf waw yang didahului d}amma 

dan huruf ya> yang didahului kasra seperti tersebut dalam tabel. 

 <u = او  <i = اي  <a = ا
 

Kata sandang 

 -wa’l = وال  al- sh = الش  -al = ال
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Mempelajari al-Qur'an adalah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah 

Swt. kepada setiap muslim dan muslimah. Selain sebagai kebutuhan, al-

Qur'an adalah kitab hidayah yang menunjukkan jalan kebahagiaan di dunia 

dan akhirat.1 

Membaca al-Qur'an bagi seorang muslim merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari kehidupannya, tiada hari tanpa membaca al-Qur'an Namun, 

realitas berbicara lain. Masih banyak kaum muslimin yang belum mampu 

membaca al-Qur'an. Sedangkan mereka yang sudah bisa membaca al-Qur'an, 

bacaannya masih belum sesuai dengan kaidah-kaidah Tahsin/Tajwid al-

Qur'an.2 

Banyak sekali para pembaca sekarang yang berbuat bid'ah dalam bacaan 

al-Qur’annya yang tidak diperbolehkan berlaku, adakalanya melebihi batas 

ketentuan atau menguranginya. Hal yang demikian disebabkan beberapa 

faktor antara lain seperti membaca al-Qur'an dengan menggunakan lagu, 

membaca terlalu cepat, atau terlalu pelan sehingga menyebabkan bid'ah yang 

itu berkadar sedikit atau pun banyak. Contoh kesalahan yang sering tejadi 

semisal ketidak jelasan huruf yang dibuat untuk permulaan (ibtida') dan huruf 

                                                           
1Imana Yudi. Sudah  Baik dan Benarkah Bacaan Al-Qur’anku (Bandung: Khazanah 

Intlektual. 2009). 3.  
2 Ibid.,   
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akhir yang diwaqafkan, meringankan huruf yang bertasydid dan masih 

banyak yang lainnya.3 

Maka dari itu, kita harus mengetahui kesalahan-kesalahan atau yang 

sering disebut dengan حلن. Para ulama' qira'at telah sepakat bahwa membaca 

al-Qur'an tanpa tajwid sebagai suatu 4.ِِحلن  
Mengingat pentingnya menuntut ilmu (mempelajari al-Qur’an) 

Rasulullah Saw. menganjurkan pembelajaran al-Qur’an sejak masa kanak-

kanak karena pada saat itu terkandung potensi yang sangat besar dan kuat. 

Anak akan sangat mudah dalam menangkap pelajaran yang disampaikan oleh 

guru. Namun, masalahnya al-Qur’an itu berbahasa arab dan tidak semua umat 

muslim bisa menguasai bahasa tersebut apalagi masih dalam masa kanak-

kanak, maka dari itu guru harus menggunakan strategi dan metode yang tepat 

dalam mengajar. 

Pada era globalisasi ini terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan 

pada lembaga formal maupun pondok pesantren dalam kaitannya 

pembelajaran membaca al-Qur’an diantaranya yaitu: pertama pembelajaran 

al-Qur’an yang ada saat ini masih bersifat klasikal. Artinya, guru belum dapat 

menerapkan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Seorang guru bukan 

hanya di tuntut untuk menguasai materi saja, tetapi guru juga harus 

menguasai segala aspek yang berhubungan dengan pembelajaran yaitu 

metode atau strategi pembelajaran yang akan sangat menunjang keberhasilan 

                                                           
3 Khudamu Al-Ma’had Darul Huda Mayak. Ilmu Tajwid (Ponorogo: Darul Huda Press. 

2012).  11 

4 Ibid.,   
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pembelajaran. Pembelajaran yang masih bersifat klasikal ini biasanya hanya 

menggunakan metode ceramah saja, yaitu guru hanya menjelaskan 

materimateri yang membahas tentang makhari'jul huruf, tajwid, dan waqaf.5 

Strategi pembelajaran dalam al-Qur’an meliputi kegiatan atau pemakaian 

teknik yang dilakukan oleh pengajar mulai dari perencanaan, pelaksanaan 

kegiatan sampai ke tahap evaluasi serta program tindak lanjut jika murid 

tersebut masih belum bisa membaca al-Qur’an.6 

Malasnya siswa dalam membaca al-Qur’an menyebabkan tingkat 

kelancaran siswa dalam membaca menjadi lemah. Maka dari itu metode 

dalam belajar membaca al-Qur’an sangat diperlukan untuk meningkatkan 

semangat siswa dalam belajar membaca al-Qur’an. Sebenarnya metode 

belajar al-Qur’an sudah banyak diantaranya seperti : metode Tilawati, metode 

Ummi, metode Yanbu’a dan masih banyak lagi metode pemeblajaran al-

Qur’an praktis yang digagas oleh para ulama’ muslim 

Metode Yanbu’a merupakan metode yang digunakan di pondok 

pesantren Yanbu’ul Qur’an yang berada di Kudus. Yang mana pondok 

tersebut telah mecetak para huffadz al-Qur’an yang berkualitas, jadi tidak 

mengherankan jika metode Yanbu’a ini merupakan metode yang sangat baik 

dalam belajar membaca al-Qur’an. 

Metode Yanbu’a dianggap sebagai metode yang mempunyai sistem 

percepatan yang baik dalam penguasaan al-Qur’an. Karena berbeda lebih 

                                                           
5 Fatimatuzzahroh Fika. Aplikasi Metode Yanbu’a dalam Meningkatkan Kefasihan dan 

Kelancaran Baca Siswa Kelas VII A Pada Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadist Studi Kasus di MTs 

Al-Hidayah Donowarih Kabupaten Malang (Skripsi, UIN, Malang, 2015). 8.  

6 Iskandarwassid dan Dadang Sunendar. Strategi Pembelajaran Bahasa (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2008). 9.  
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mengedepankan pelafalan makhraj yang baik, maka dari itu metode Yanbu’a 

ini dalam pemeblajaran tidak menggunakan nada/lagu seperti metode 

Tilawati, dan metode Ummi. Dan dalam metode Yanbu’a juga dilengkapi 

dengan beberapa buku mulai dari buku jilid sampai kepada buku sifat dan 

makhraj, dan juga dilengkapi buku bimbingan cara mengajar.7 

MTs Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo merupakan suatu lembaga 

yang berada di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Darul Huda 

Mayak. Lembaga ini merupakan lembaga yang mendidik siswa agar menjadi 

siswa yang berilmu, beramal, dan bertaqwa dengan dilandasi akhlakul 

karimah. Dalam membentuk siswa agar sesuai dengan visi-misi madrasah, 

maka pihak madrasah selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk 

siswa, termasuk menggunkan metode Yanbu’a agar siswa dapat membaca al-

Qur’an dengan baik dan benar. Alasan pihak madrasah menggunakan metode 

Yanbu’a, karena dari pihak madrasah menganggap para siswa masih kurang 

baik dalam membaca al-Qur’an. Hal ini disebabkan karena banyaknya jumlah 

siswa yang berasal dari berbagai daerah, yang mana tidak semua dari orang 

tua siswa tersebut prihatin terhadap pendidikan al-Qur’an anaknya. Dengan 

adanya pendidikan al-Qur’an di MTs Darul Huda Mayak yang menggunkan 

metode Yanbu’a, diharapkan para siswa dapat terbiasa membaca al-Qur’an, 

sehingga dapat mempebaiki bacaan al-Qur’an yang kurang baik. Secara 

umum, permasalahan yang timbul diataraya seperti kelancaran siswa dalam 

membaca al-Qur’an, peafalan makhraj, tajwid dan lain sebagainya. Dari 

                                                           
7 Lihat Transkip Wawancara 01/W/15-I/2018  
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berbagai permasalahan yang timbul maka peneliti menganggap masalah ini 

menarik dan  layak utuk diteliti. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti 

mengambil judul: “Strategi Pembelajaran al-Qur’an Dengan Metode Yanbu’a 

Dalam Meningkatkan Kualitas Pelafalan Makhraj (Studi Kasus Di MTs Darul 

Huda Mayak )” 

B. Fokus Penelitian 

Mengingat luasnya masalah, cakupan pembahasan, terbatasnya waktu 

dan dana, maka penelitian ini difokuskan pada pembelajaran al-Qur’an 

dengan metode Yanbu’a di MTs darul Huda Mayak tonatan Ponorogo, jadi 

penelitian ini memfokuskan pada pembelajaran al-Qur’an dengan metode 

Yanbu’a tentang bagaimana kontribusi metode Yanbu’a dalam meningkatkan 

kualitas pelafalan makhraj. 

C. Rumusan Masalah 

Dari beberpa penjabaran latar belakang agar lebih memudahkan dalam 

melakukan penelian penulis merumuskan beberapa rumusan masalah yaitu: 

1. Bagaimana implementasi pembelajaran al-Qur’an dengan metode Yanbu’a 

di MTs Darul Huda Mayak? 

2. Bagaimana kontribusi pembelajaran al-Qur’an dengan metode Yanbu’a 

dalam meningkatkan kualitas pelafalan makhraj di MTs Darul Huda 

Mayak? 

D. Tujuan Penelitian 

Terkait dengan rumusan masalah di atas penelitian ini bertujuan untuk: 
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1. Untuk mengetahui implementasi pembelajaran al-Qur’an dengan  metode 

Yanbu’a di MTs Darul Huda Mayak. 

2. Untuk mengetahui kontribusi pembelajaran al-Qur’an dengan metode 

Yanbu’a dalam meningkatkan kualitas pelafalan makhraj di MTs Darul 

Huda Mayak. 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan peneliti dalam penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoristis 

a. Untuk menambah khazanah pengetahuan bagi masyarakat dalam 

menegakkan kedisplinan santri di Pondok Pesantren Darul Huda 

Mayak Tonatan Ponorogo 

b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi guru tentang bagaimana 

pembelajaran al-Qur’an dengan menggunakan metode Yanbu’a dalam 

meningkatkan kualitas pelafalan makhraj di MTs Darul Huda Mayak 

Tonatan Ponorogo. 

2. Manfaat praktis. 

a. Bagi peneliti : dapat menambah wawasan dan pengalaman dalam hal 

penelitian. 

b. Bagi lembaga : Diharapkan mampu dijadikan panduan atau pedoman 

keilmua serta pengetahuan tentang pembelajaran al-Qur’an dengan 

metode Yanbu’a 
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c. Bagi guru (ustadz) : Dapat dijadikan bahan masukan tentang 

bagaimana pembelajaran al-Qur’an dengan menggunakan metode 

Yanbu’a  

d. Bagi siswa : sebagai motivasi untuk lebih semangat  dalam belajar 

agar dalam pembelajaran di pesantren bisa sukses.  

F. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan penyusunan dalam penelitian skripsi ini diawali 

dengan halaman formalitas, yang terdiri dari: halaman judul, halaman 

persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, 

kata pengantar dan daftar isi. 

Selanjutnya pembahasan dalam skripsi ini terbagi menjadi beberapa 

bab, adapun untuk memudahkan dalam memahami skrpsi ini, maka peneliti 

menyesuaikan sistematika pembahasan.  

Bab I:  Membahas pendahuluan. Dalam hal ini, akan dibahas secara 

jelas tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, 

tujuan, manfaat dan sistematika pembahasan. 

Bab II: membahas tentang kajian teori dan telaah penelitian terdahulu. 

Dalam hal ini, akan dibahas secara jelas mengenai strategi belajar, 

pembelajaran al-Qur’an, sejarah metode Yanbu’a, makharijul huruf. 

Bab III: Metode Penelitian. Pada bab ini berisikan tentang pendekatan 

atau jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik 

pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan 

tahap-tahap penelitian.  
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 BAB IV: Deskripsi Data. Dalam hal ini, akan membahas tentang 

penyajian data yang meliputi paparan data umum dan data  khusus. Adapun 

data umum yang berkaitan dengan gambaran umum Pondok Pesantren Darul 

Huda Mayak yang berisi tentang sejarah singkat berdirinya, letak geografis, 

visi-misi dan tujuan serta sarana dan prasarana. Sedangkan data khususnya 

ialah paparan tentang implementasi pembelajaran al-Qur’an dengan metode 

Yanbu’a, dan kontribusi pembelajaran al-Qur’an dengan metode Yanbu’a. 

Bab V: analisis hasil penelitian membahas tentang bagaimana 

implementasi pembelajaran al-Qur’an dengan menggunakan metode Yanbu’a 

di MTs Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo serta bagaimana kontribusinya 

dalam meningkatan kualitas pelafalan makhraj. 

Bab VI: Penutup. Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dan 

saran.  
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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU 

 

A. KajianTeori 

1. Strategi Pembelajaran 

a. Pengertian Strategi 

Strategi pada mulanya berasal banyak digunakan dalam dunia 

militer yang diartikan sebagai cara penggunaan seluruh kekuatan 

militer untuk memenangkan suatu peperangan8. Berdasarkan 

pengertian ini, maka “strategi" adalah suatu seni merancang operasi di 

dalam peperangan, seperti cara-cara mengatur posisi atau siasat 

berperang, angkatan darat atau laut.Secara umum sering dikemukakan 

bahwa strategi merupakan suatu teknik yang digunakan untuk 

mencapai suatu tujuan. Strategi dimaknai pula sebagai tugas pokok 

lapisan sistem tingkat atas. Pada perkembangannya kata strategi 

digunakan dalam hampir semua disiplin ilmu, termasuk pula dalam 

ranah kebudayaan dan kebahasaan9. Misalnya seorang guru yang 

                                                           
8Mulyono.Strategi Pembelajaran (Malang: UIN Maliki Press, 2012). 8.  
9Iskandarwassid dan Dadang Sunendar Strategi Pembelajaran Bahasa (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2008 ) 2.   
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mengharapkan hasil yang baik dalam proses pembelajaran, maka guru 

tersebut akan menerapkan strategi agar hasil belajar peserta didiknya 

mendapat hasil yang terbaik10. 

Seiring berjalannya waktu, istilah “strategi” banyak digunakan 

dalam berbagai bidang-bidang kegiatan termasuk bidang pendidikan, 

yang bertujuan untuk memperoleh kesuksesan atau keberhasilan dalam 

mencapai tujuan11. 

Dalam konteks pendidikan, strategi digunakan untuk mengatur 

siasat agar dapat mencapai tujuan dengan baik. Dengan kata lain, 

strategi dalam konteks pendidikan dapat dimaknai sebagai 

perencanaan yang berisi serangkaian kegiatan yang didesain untuk 

mencapai tujuan pendidikan. Strategi dalam konteks pendidikan 

mengarah kepada hal yang lebih spesifik. yakni khusus pada 

pembelajaran12.  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua strategi 

adalah ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa-bangsa 

untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perang dan damai. 

Yang dapat dianggap berkaitan langsung dengan pengertian strategi 

                                                           
10Mulyono.Strategi Pembelajaran. 9. 
11Suyadi.Strategi Pembelajaran Pendidikan Karakter (Bandung: Pustaka Setia. 2013). 

13.  
12Ibid., 
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dalam pengajaran bahasa ialah bahwa strategi merupakan rencana yang 

cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.13 

Hornby mengemukakan bahwa strategi adalah kiat merancang 

operasi di dalam peperangan, seperti cara-cara mengatur posisi atau 

siasat berperang angkatan darat dan laut. Hal ini tidaklah 

mengherankan apabila melihat kenyataan sejarah yang mengenal kata 

strategi, pada awalnya, melalui pemahaman strategi peperangan. 

Semua konsep perencanaan dalam rangka menghancurkan musuh 

termasuk dalam makna strategi.14 

Menurut Gagne yang dikutip dalam buku Suyadi  strategi adalah 

kemampuan internal seseorang untuk berpikir, memecahkan masalah, 

dan mengambil keputusan. Artinya, bahwa proses pembelajaran akan 

menyebabkan peserta didik berpikir secara unik untuk dapat 

menganalisis, memecahkan masalah di dalam mengambil keputusan. 

Peserta didik akan mempunyai executive control, atau kontrol tingkat 

tinggi, yaitu analisis yang tajam, tepat, dan akurat.15 

Keseluruhan pengertian strategi di atas merujuk pada aspek 

perencanaan yang cermat, terukur, dan dipersiapkan melalui 

mekanisme yang benar. Pengertian strategi tersebut diterapkan pada 

berbagai disiplin ilmu, termasuk dalam konteks pengajaran. Artinya, 

                                                           
13Iskandarwassid dan Dadang Sunendar Strategi Pembelajaran Bahasa.4.  
14Suyadi. Strategi Pembelajaran Pendidikan Karakter (Bandung: Pustaka Setia. 2013). 

13. 
15Iskandarwassiddan Dadang Sunendar. Strategi Pembelajaran Bahasa. 3 
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strategi pembelajaran adalah rencana pengajaran yang dilakukan 

dengan cermat dan terukur.16 

b. Pengertian Pembelajaran/Belajar 

Istilah pembelajaran merupakan padanan dari kata dalam bahasa 

inggris “intruction” yang berarti proses membuat orang 

belajar.17Belajar merupakan suatu proses perubahan kegiatan dan 

reaksi.18 yang dimaksud dengan perubahan yakni sebuah usaha 

mempengaruhi emosi, intlektual dan spiritual seorang agar mau belajar 

dengan kehendaknya sendiri.19 

Dalam bahasa sederhana kata belajar dimaknai sebagai menuju 

ke arah yang lebih baik dengan cara sistematis. Bruner mengemukakan 

proses belajar yang terdiri atas tiga tahapan, yaitu tahap informasi, 

transformasi, dan evaluasi. Yang dimaksud dengan tahap informasi 

adalah proses penjelasan, penguraian, atau pengarahan mengenai 

prinsip-prinsip struktur pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Tahap 

transformasi adalah proses peralihan atau perpindahan prinsip-prinsip 

struktur tadi ke dalam diri peserta didik. Proses transformasi dilakukan 

melalui informasi. Namun, informasi itu harus dianalisis, diubah, atau 

ditransformasikan ke dalam bentuk yang lebih abstrak atau konseptual 

                                                           
16Ibid, 4. 
17Mulyono. Strategi Pembelajaran. 7. 
18Suprihartiningrum, Strategi Pembelajaran Teori dan Aplikasi (Jogjakarta: ar-Ruzz 

Media, 2013). 13. 
19Muhammad Fathurrohman, dan sulistyorini. Belajardan Pembelajaran(Yogyakarta: 

Teras, 2012). 6.  
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agar dapat digunakan dalam konteks yang lebih luas. Dalam hal ini 

peranan dan bantuan pengajar sangat diperlukan.20 

Dengan demikian, belajar merupakan suatu proses usaha yang 

dilakukan oleh individu secara sadar untuk memperoleh perubahan 

tingkah laku, baik yang dapat diamati secara langsung maupun yang 

tidak dapat diamati secara langsung sebagai pengalaman (latihan).21 

c. Pengertian Strategi Pembelajaran/Belajar 

Strategi belajar dan tipe belajar merupakan bidang garapan yang 

kini banyak menarik minat para pengkaji pembelajaran bahasa kedua. 

Strategi belajar dipersepsi dan diartikan berbeda-beda. Ada yang 

menggambarkan strategi belajar sebagai sifat, tingkah laku yang tidak 

teramati, atau langkah nyata yang dapat diamati.22 Kemp menjelaskan 

bahwa strategi pembelajaran adalah kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan guru serta peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran 

secara efektif dan elisien.23 

Menurut sudirdja dan siregar yang dikutip dalam buku Mulyono   

strategi pembelajaran adalah upaya menciptakan kondisi dengan 

sengaja agar tujuan pembelajaran dapat dipermudah dicapai.24 

                                                           
20Iskandarwassid dan Dadang Sunendar. Strategi Pembelajaran Bahasa. 4. 
21Suprihartiningrum, Strategi Pembelajaran Teori dan Aplikas. 15 
22Ibid. 6. 
23Mulyono. Strategi Pembelajaran. 9. 
24Ibid.,  
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Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 

strategi pembelajaran meliputi kegiatan atau pemakaian teknik yang 

dilakukan oleh pengajar mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan 

sampai ke tahap evaluasi, serta program tindak lanjut yang 

berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu, 

yaitu pengajaran. Sedangkan yang dimaksud dengan kemampuan 

mengelola proses pembelajaran adalah kesanggupan atau kecakapan 

para pengajar dalam menciptakan suasana komunikasi yang edukatif 

antara pengajar dengan peserta didik yang mencakup aspek kognitif, 

afektif, dan psikomotor. Semuanya berlangsung dalam upaya 

mempelajari sesuatu berdasarkan perencanaan sampai dengan tahap 

evaluasi dan tindak lanjutnya agar tercapai tujuan pengajaran.25  

Dengan demikian, strategi pembelajaran sifatnya sangat 

personal, berbeda dari satu individu ke individu lainnya karena 

merupakan proses mental yang tidak tampak. Strategi pembelajaran 

hanya bisa diidentifikasi melalui manifestasi perilakunya.26 

2. Al-Qur’an  

a. Pengertian Al-Qur’an 

Al-Quran adalah mukjizat Islam yang abadi dimana semakin 

maju ilmu pengetahuan, semakin tampak validitas kemukjizatannya.27 

                                                           
25Iskandarwassid dan Dadang Sunendar. Strategi Pembelajaran Bahasa.7. 
26Ibid., 
27Al-Qathathan Manna’, Pengantar Studi Ilmu Al-Qur’an (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 

2008). 3 
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Al-Qur’an dalam kajian ushul fiqh merupakan objek pertama dan 

utama pada kegiatan penelitian dalam memecahkan suatu hukum. Al-

Qur’an meurut bahasa berarti “bacaan” dan menurut istilah ushul fiqh 

al-Qur’an berarti “kalam (perkataan) Allah yang diturunkannya dengan 

perantaraan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, dengan 

bahasa arab serta dianggap beribadah membacanya”.28 

Para ulama dalam bidang ilmu al-Qur’an telah mendefinisikan 

al-Qur’an menurut pemahaman mereka masing-masing, baik secara 

etimologi maupun terminologi. Secara etimologi para ulama berbeda 

pendapat dalam mendefinisikan al-Qur’an. Berikut adalah beberapa 

pendapat tersebut:29 

1) Menurut al-lihyany 

Kata al-Qur'an adalah bentuk masdar dari kata kerja (fi'il) 

“qara’a” artinya membaca dengan perubahan bentuk kata/tasrif 

(qara’a-yaqra’u-qur’aanan) Dari tasrif tersebut kata “qur’aanan” 

artinya bacaan yang bermakna isim maf'ul artinya yang dibaca. 

Karena al-Qur'an itu dibaca maka dinamakanlah al-Qur’an. Kata 

tersebut selanjutnya digunakan untuk kitab suci yang diturunkan 

Allah Swt. kepada Nabi Muhammad Saw.  

                                                           
28Effendi Satria.Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana. 2009). 79. 
29Kementrian Agama. Buku Siswa Al-Qur’an Hadis.2014. 5. 
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2) Menurut al-Farra’30 

Kata al-Qur'an berasal dari lafadz قراءن merupakan bentuk 

Jama dari kata قرينة yang berarti petunjuk atau indikator, mengingat 

bahwa ayat-ayat al-Qur'an satu sama lain saling membenarkan. 

Dan kemudian dijadikan nama bagi Kalamullah yang diturunkan 

kepada Nabi Muhammad saw.  

3) Menurut al-asy’ari 

Kata Qur'an berasal dari lafaz قرن yang berarti 

menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Kemudian kata tersebut 

dijadikan sebagai nama Kalamullah yang diturunkan kepada Nabi-

Nya, mengingat bahwa surat-suratnya, ayat-ayatnya dan huruf-

hurufnya beriring-iringan dan yang satu digabungkan kepada yang 

lain.  

Menurut Subhi as-Salih yang dikutip oleh suqiyah dari berbagai 

pendapat di atas, pendapat al-lihyani yang didukung ulama’ adalah 

dipandang yang paling kuat.31Adapun pengertian secara trminologi ada 

beberapa pendapat ulama mengenai definisi al-Qur'an secara 

terminologi di antaranya adalah:32 

1) Syeikh Muhammad Khudari Beik  

                                                           
30Musafa’ah, Studi al-Qur’an (Surabaya: IAIN SA Press, 2011). 1-2. 
31Musafa’ah, Studi al-Qur’an. 2.   
32Kementrian Agama. Buku Siswa Al-Qur’an Hadis.2014. 5 
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Dalam kitab Tarikh al-Tasyri' al-Islam, Syeikh Muhammad 

Khudari Beik mengemukakan definisi al-Qur'an sebagai berikut: 

"al-Qur'an ialah lafaz (firman Allah Swt.) yang berbahasa Arab, 

yang diturunkan kepada Muhammad Saw. untuk dipahami isinya 

dan selalu diingat, yang disampaikan dengan cara mutawatir, yang 

ditulis dalam mushaf yang dimulai dengan surat al-Fatihah dan 

diakhiri dengan surat an-Nas". 

2) Subkhi Shalih  

Mengemukakan definisi al-Qur'an sebagai berikut: “aI-

Qur'an adaIah kitab (Allah Swt.) yang mengandung mu'jizat, yang 

diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. yang ditulis dalam 

mushaf-mushaf yang disampaikan secara mumwatir, dan bernilai 

ibadah membacanya”. 

3) As-Sabuni 

Al-Qur’an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada 

Nabi dan Rasul terakhir melalui malaikat jibril yang tertulis dalam 

mushaf dan sampai kepada kita dengan jalan mutawatir, 

membacanya merupakan ibadah diawali dengan surat al-Fatihah 

dan diakhiri dengan surat an-Nas.33 

Sama halnya dengan perbedaan ulama dalam menelusuri asal-usul 

kata al-Qur’an mereka juga tidak seragam dalam memberikan definisi 

                                                           
33Musafa’ah, Studi al-Qur’an. 3. 
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al-Qur’an. Namun demikian, jika direnungkan dengan saksama 

terdapat beberapa unsur al-Qur’an yang disepakati oleh para-pakar 

ilmu-ilmu al-Qur’an, unsur-unsur al-Qur' an yang dimaksudkan ialah:34 

a. Al-Qur' an adalah wahyu atau Kalam Allah Swt.35 Semua delinisi 

yang diberikan ahli, selalu diawali dengan penyebutan al-Qur’an 

sebagai Kalam atau wahyu Allah. Tentu saja al-Qur’an mutlak 

bukan puitisasi para penyair (pujangga), bukan mantera-mantera 

tukang tenung, bukan bisikan setan yang terkutuk; bahkan juga 

bukan sabda Nabi Muhammad Saw. Pendeknya, al-Qur’an adalah 

kalam Allah Swt., bukan perkataan selain Dia.36 

b. Diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw.37 ini menunjukkan 

bahwa kalam atau wahyu Allah yang diturunkan kepada nabi dan 

rasul Allah yang lain tidak dapat dinamakan al-Qur’an. Sebab, 

seperti ditegaskan sebelum ini, al-Qur’an adalah nama khusus yang 

diberikan Allah terhadap kitab suci-Nya yang diturunkan kepada 

Nabi Muhammad Saw. Karenanya, kitab-kitab Allah yang lain 

Zabur, Taurat, dan injil tidak boleh disebut sebagai al-Qur’an, 

meskipun samasama wahyu dan orang yang menerimanya 

samasama nabi dan atau rasul Allah. Terlalu banyak untuk 

                                                           
34Suma,Ulumul Qur’an (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013). 23. 
35Kementrian Agama. Buku Siswa Al-Qur’an Hadis.2014. 7 
36Suma,Ulumul Qur’an 22 
37Kementrian Agama. Buku Siswa Al-Qur’an Hadis.2014. 7 
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disebutkan satu persatu ayat-ayat al-Qur’an yang menyatakan 

bahwa al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw.38 

c. Al-Qur’an disampaikan melalui Malaikat Jibril.39 Semua ayat al-

Qur’an diwahyukan dengan perantaraan Malaikat Jibril. Memang 

ada segelintir pendapat ulama yang menyatakan bahwa sebagian 

al-Qur’an di antaranya surat al-Kautsar menurut mereka 

disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad Saw. secara langsung, 

tidak melalui perantaraan Malaikat Jibril, tetapi pendapat ini selalu 

dibantah banyak pihak.40 

d. Al-Qur’an diturunkan dalam bentuk lafal Arab.41 Para ulama 

meyakini bahwa al-Qur’an diturunkan dari Allah Swt. bukan 

semata-mata dalam bentuk makna seperti halnya dengan Hadis 

Qudsi, akan tetapi juga sekaligus lafalnya. Perhatikan kata lafzhan 

wa ma’nan dalam definisi al-Qur’an yang dikemukakan “Afif 'Abd 

al-Fattah Thabbarah di atas. Demikian juga halnya dengan 

beberapa ta'rif al-Qur’an yang diformulasikan para ahli ilmu-ilmu 

al-Qur’an yang lain. Karena al-Qur’an itu lafal dan maknanya 

berasal dari Allah Swt., maka terjemah al-Qur’an dan bahkan 

tafsirnya yang ada dalam bahasa arab sekalipun, tidak dapat 

dikatakan sebagai al-Qur’an.42 

3. Metode Yanbu’a  

                                                           
38Suma,Ulumul Qur’an 23  
39Musafa’ah, Suqiyah. Studi al-Qur’an. 3.  
40Ibid., 
41Kementrian Agama. BukuSiswa Al-Qur’an Hadis.2014. 8. 
42Suma,Ulumul Qur’an 23 
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a. Sejarah metode Yanbu’a 

Awal mula timbulnya metode Yanbu’a adalah dari usulan dan 

dorongan Alumni Pondok Tahlidh Yanbu'ul Qur'an. supaya mereka 

Masih ada hubungan dengan pondok disamping usulan dari 

masyarakat luas juga dan Lembaga Pendidikan Ma'arif serta Muslimat 

terutama dari cabang Kudus dan Jepara.43 

Mestinya dari pihak pondok sudah menolak, karena menganggap 

cukup methode yang sudah ada. tapi karena desakan yang terus 

menerus dan memang dipandang penting, terutama untuk menjalin 

keakraban antara Alumni dengan Pondok serta untuk menjaga dan 

memelihara keseragaman bacaan. maka dengan tawakkal dan 

memohon pertolongan kepada Allah tersusun kitab Yanbu’a yang 

meliputi Thoriqoh Baca Tulis dan Menghafal.44 

b. Tujuan:45 

1) Ikut andil dalam mencerdaskan anak bangsa supaya bisa membaca 

al-Qur’an dengan lancar dan benar  

2) Nasyrulilmi (menyebarluaskan ilmu) khususnya ilmu al-Qur’an   

3) Mensyaratkan al-Qur’an dengan Rosm Utsmaniy 

4) untuk membetulkan yang salah dan menyempurnakan yang 

kurang 

                                                           
43Dewan Ustadz. Bimbingan Cara Mengajar Dengan Thoriqoh Baca Tulis dan 

Menghafal Al Qur'an Yanbu’a (Kudus: Pondok Tahfidh Yanbu’ul Qur’an. 2009).  1 
44Ibid., 
45Ibid., 
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5) mengajak selalu mendarus al-Qur’an dan musyafahah al-Qur’an 

sampai khatam. 

 

 

4. Makhraj 

a. Pengertian Makhraj 

Makharijul huruf merupakan bentuk jama’ dari lafad “خمرج”yang 

mengikuti wazan ”مفعل” dengan dibaca fatkhah mim-nya, dibaca 

sukun Kho’-nya dan dibaca fatkhah Ra’-nya46. Adapun pengertian 

makhraj secara bahasa adalah tempat keluarnya huruf47, sedangkan 

secara istilah adalah suatu nama untuk tempat keluarnya huruf dan 

untuk membedakan huruf yang satu dengan yang lainnya. Seperti lafazh 

madkhalun yaitu nama untai tempat masuk, dan marqadun yaitu nama 

untuk tempat tidur.48 

Makhorijul huruf adalah merupakan tempat keluarnya huruf dalam 

melafalkan huruf al-Qur’an49.Untuk mengetahui makhraj itu, 

sebelumnya perlu dimengerti lebih dulu bahwa huruf itu terjadinya dari 

                                                           
46Ahmad Annuri, Panduan Tahsin Tilawah al-Qur’an (Jakarta: Pustaka al-Kausar. 2011). 

43. 
47Dewan Ustadz. Bimbingan Cara Mengajar Dengan Thoriqoh Baca Tulis dan 

Menghafal Al Qur'an Yanbu’.5.  
48Khudamu Al-Ma’had Darul Huda Mayak. Ilmu Tajwid. 20.   
49Supeno Bambang imam, Pelajaran Tajwid (Surabaya: Insane Amanah. 2004). 22 
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suara yang memusat pada makhraj (yakni tempat tertentu/pabriknya). 

Kalau suaraya tidak memusat pada makhraj yang tertentu maka bukan 

bernama huruf, hahkan hanya merupakan suara yang bebas seperti suara 

hewan. Di sinilah kelebihan pemberian Tuhan Allah Swt. yang wajib 

disyukuri dengan menekuni belajar al-Qur'an dan memperbaiki 

bacaannya.50 

Proses kejadiannya huruf itu dari suara, sedangkan suara itu 

bahannya dari nafas, nafas adalah angin yang dikeluarkan dari dalam 

dada sampai mulut, yang mana kalau dengan tekanan yang kuat maka 

akan menjadi suara. Dan suara kalau dipusatkan pada tempat tertentu 

akan menjadi huruf.51  

Ulama tajwid dan fonetik arab membuat titik pandanngan 

pendefinisian makhraj dari tempat di organ bicara yang mendapat 

pengejangan ketika menuturkan sebuah bunyi. Oleh karena itu, mereka 

mendefinisikan makhraj dengan tempat tertentu disaluran udara yang 

mengalami pengejangan lebih keras dari yang lain dan merupakan 

tempat penuturan suatu konsonan.52 Danhal yang tidak kalah penting 

dalam mempelajari al-Qur’an adalah memperindahnya (tajwid al-

Qur’an).53 

                                                           
50Ibid.,  
51Maftuh. Standar Tajwid Bacaan al-Qur’an (Kediri: Lirboyo Press, 2000). 33.  
52Ahmad Suyuti Anshari Nasution. Fonetik dan Fonologi al-Qur’an (Jakarta: AMZAH. 

2012). 20. 
53Muhammad. Mutiara Ilmu-ilmu al-Qur’an (Bandung: Pustaka Setia, 1999). 53  
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Jadi, makhraj huruf adalah tempat-tempat keluarnya huruf pada 

waktu huruf itu dibunyikan Ketika membaca al-Qur’an, setiap huruf 

harus dibunyikan makhrajnya. Kesalahan dalam pengucapan huruf 

dapat menimbulkan perbedaan makna atau kesalahan arti pada bacaan 

yang sedang dibaca.54 

Para ulama’ berbeda pendapat tenatang pembagian makharijul 

huruf. Akan tetapi berdasarkan pendapa yang paling masyhur dalam hal 

ini adalah menyatakan bahwa makharijul huruf terbagi menjadi 16 

makhraj. Imam khalil bin ahmad mengatakan bahwa pendapat inilah 

yang banyak dipegang oleh imam qari’ al-Qur’an serta para ulama’ ahli 

nahwu55.  

b. TabelMakhrajHuruf56 

No Nama Makhraj Huruf 
Huruf-

hurufnya 

1 

 اجلوف
(rongga 

mulut) 

Rongga mulut dan tenggorokan 

أحرف 

 املد, واللني

 اخللق 2

(tenggoroka

Tenggorokan bagian dalam هء 

3 Tenggorokan bagian tengah ح ع 

                                                           
54Khudamu Al-Ma’had Darul Huda Mayak. Ilmu Tajwid. 20-21. 
55Ibid., 
56Dewan Ustadz, Bimbingan Cara Mengajar Dengan Thoriqoh Baca Tulis dan 

Menghafal Al Qur'an Yanbu’.8. 
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4 
n) 

Tenggorokan bagian luar خ غ 

5 

 اللسان
(lidah) 

Pangkal lidah yang mengenai 

langit-langit yang diatasnya 
 ق

6 

Pangkal lidah yang agak ke depan 

dari makhraj ق dengan langit-

langit atas 

 ك

7 
Tengah lidah dan tenagah langit-

langit 
 ش ج ي

8 
Dari tepi lidah dengan graham 

kiri/kanan 
 ض

9 
Sisi lidah bagian depan mengenai 

gusi gigi seri pertama yang atas 
 ل

10 
Ujung lidah mengenai gusi gigi 

seri yang pertama 
 ن

11 

Ujung lidah agak ke dalam 

mengenai gusi gigi seri yang 

pertama 

 ر

12 

Punggung ujung lidah mengenai 

pangkal gigi seri yang pertama 

atas sampai mengenai gusinya 

 ت د ط

13 

Ujung lidah menghadap dan 

mendekat diantara gigi seri atas 

dan bawah 

 ص س ز

14 
Ujung lidah dan ujung dua gigi 

seri pertama atas 
 ذ ظ ث

 Bibir bawah bagian dalam الشفتان 15

mengenai ujung gigi seri atas 
 ف
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 16ق
(dua bibir) 

Kedua bibir atas dan bawah و م ب 

17 

 اخليشوم
(pangkal 

hidung) 

Rongga pangkal hidung 

اإلدغام 

بغنة, 

اإلاإلخفاء,

 قالب

 

B. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu  

Ada beberapa penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan 

penelitian yang akan dibahas: 

Pertama Nuryasin, skripsi (2014) dengan judul “Penerapan Metode 

Yanbu’a dalam Pembelajaran al-Qur’an Di Taman Pendidikanal-Qur’an 

Nurul Hidayah Sukun Malang”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). 

Pembelajaran al-Qur’an dengan metode Yanbu’a cukup memuaskan, terbukti 

dengan evaluasi yang diadakan menunjukkan hasil yang standar, 2). Adanya 

evaluasi harian dan pembelajaran pegon merupakan nilai plus tersendiri jika 

dibanding dengan lembaga yang semisalnya yang ada di sekitarnya; 3). 

Faktor lingkungan dan keadaan masyarakat berpengaruh besar terhadap 

perkembangan dan proses belajar mengajar. 

Kedua Riwayatul Hayyat, skripsi (2005) yang berjudul “Studi 

Komparasi Tentang Keberhasilan Membaca al-Qur’an Antara Metode 

Qiro’ati dan Metode Yanbu’a di TPQ Lanatus Sibyan, Bugo Welahan Jepara 
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dan di TPQ Roudhotul Mufattilin, Robayan Kalinyamatan Jepara”, dalam 

skripsi ini penulis membandingkan dua metode dalam membaca al-Qur’an 

yaitu metode Qiro’ati dan Yanbu’a dalam bentuk kuantitatif dengan mencari 

tingkat perbedaan dari dua metode dengan interpretasi data statistik yakni 

mengujicoba dua metode yang berbeda  

Ketiga Anisa Pujiastuti, skripsi(2016) Penerapan Metode Yanbu’a 

Dalam Belajar Baca Tulis Dan Menghafal Al-Qur’an Di SMP Islam al-

Azhaar Tulungagung.Hasil penelitian mengungkapkan bahwa: 1) 

perencanaan metode Yanbu’a dalam belajar baca tulis dan menghafal al-

Qur’an di SMP Islam Al-Azhaar Tulungagung yaitu dengan 

mengklasifikasikan siswa untuk memasuki jilid sesuai dengan kemampuan 

masing-masing siswa. 2) penerapan metode Yanbu’a dalam belajar baca tulis 

dan menghafal al-Qur’an yaitu menggunakan teknik klasikal, baca simak 

klasikal, dan sorogan individual. Menerapkan hafalan surah pendek dan surah 

pilihan sesuai target setiap jilid dan menerapkan lalaran surah pendek secara 

klasikal disetiap akhir pelajaran.  

Dari penjelasan di atas ada beberapa hal yag menjadikan peneliian ini 

berbeda dengan skripsi-skripsi di atas baik dari Nur Yasin, Riwayatul Hayyat, 

maupun Anisa Pujiastuti. Skripsi yag pertama menjelaskan tentang 

pembelajaran dengan menggunakan metode yanbu’a dan kemudian dilakukan 

evaluasi. Sskripsi yang kedua  menjelaskan tentang pembeajaran membaca 

antara metode Qiro’ati dengan metode Yanbu’a. Skripsi yang ketiga 

menejlaskan bagaimana cara membaca, menulis dan menghafal dengan 
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menggunakan metode Yanbu’a. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan 

mengfokuskan pada penerapan membaca al-Qur’an dengan meningkatkan 

kualitas pelafalan makhraj. 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan jenis penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang mana 

pendekatannya memiliki pendekatan yang alami (natural setting) sebagai 

sumber data langsug, deskriptif, disampig itu proses lebih enting dari pada 

hasil.57 

Pendekatan yang peneliti ambil dalam penelitian ini mengunakan 

metodologi yang dialami oleh subjek, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, 

tindakan dan sebagainya. Secara holistik dan dengan cara diskripsi dalam 

bentuk kata-kata dan bahasa dalam suatu konteks khusus yang alamiah dan 

dengan memanfaatkan metode alamiah.58 

penelitian kualitatif adalah metode yang berlandaskan pada penelitian 

yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan meneliti pada 

kondisi objek yang alamiah, di mana  peneliti adalah sebagai instrumen kunci 

                                                           
57Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriftif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati, lihat dalam 

Lexy J. Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2000). 3. 
58Ibid.,  
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dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada 

generalisasi.59 

Terdapat banyak alasan yang shohih untuk melakukan penelitian 

kualitatif.Salah satunya adalah kematangan peneliti berdasarkan pengalaman 

penelitiannya.Beberapa peneliti yang berlatar belakang bidang pengetahuan 

seperti antropologi atau yang terkait dengan orientasi filsafat seperti 

fenomenologi, biasanya dianjurkan untuk menggunakan metode kualitatif 

untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Alasan lain adalah sifat dari 

masalah yang diteliti. Dalam beberapa bidang studi, pada dasarnya lebih tepat 

mengunakan jenis penelitian kualitatif, misalnya penelitian yang berupaya 

mengungkap sifat pengalaman seseorang dengan fenomena seperti berganti 

agama. Metode kualitatif digunakan untuk mengungkap dan memahami 

sesuatu dibalik fenomena yang sedikitpun belum diketahui.Demikian pula 

metode kualitatif dapat memberi rincian yang kompleks tentang fenomena 

yang sulit diungkapkan.60 

Dalam penelitian ini peneliti mengunakan metode kualitatif karena untuk 

mendapat wawasan tentang pendidikan santri di MTs Darul Huda Mayak, 

Tonatan, Ponorogo. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, 

yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif terperincidan mendalam 

                                                           
59Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2011). 205. 
60Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriftif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati. lihat dalam 

Lexy J. Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif. 3. 



44 
 

terhadap suatu organisasi, lembaga atau suatu gejala tertentu.61Studi kasus 

dapat digunakan secara tepat dalam banyak bidang. Disamping itu, merupakan 

penyelidikan secara rinci suatu setting, suatu subjek tunggal, suatu kumpulan 

dokumen atau suatu kejadian tertentu sebagai suatu upaya studi kasus seperti 

organisasi sosial dan politik.62 Dalam hal ini studi kasus tentang pembelajaran 

al-Qur’an dengan menggunakan metode Yanbu’a dalam meningkatkan 

kualitas pelafalan makhraj. 

Secara umum, studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila 

pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan 

 How atau Why bila penelitiannya hanya memiliki sedikit peluang untuk 

mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki, dan bila mana fokus 

penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer (masa kini) dalam konteks 

kehidupan nyata. 

B. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas peneliti kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan 

berperan namun peran peneliti yang menentukan keseluruhan 

skenaroinya.Sebagai pengamat peneliti berperan serta dalam kehidupan 

sehari-hari, subjeknya pada setiap situasi yang diinginkannya untuk dapat 

dipahaminya.63 Jadi semua yang di teliti dan bagaimana hasilnya bagaimana 

penyusunannya tergantung peneliti bagaimana mengaturnya tidak terlalu 

terikat. Kehadiran peneliti disini merupakan perencanaan, pelaksana 

                                                           
61Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 

2010). 120.  
62Aslem Streauss dan Juliet Corbinb, Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif.Diterjemahkan 

oleh Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien(Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2003).5. 
63Moleong.Metodologi Penelitian Kualitatif. 4. 



45 
 

pengumpul data, analisis penafsir data dan pada akhirnya ia menjadi pelapor 

hasil penelitiannya.64 

Peneliti akan melakukan penelitian dengan mengumpulkan data-data 

terkait strategi pembelajaran al-Qur’an dengan metode Yanbu’a dalam 

meningkatkan kualitas pelafalan makhraj yang nantinya dari hasil 

pengumpulan data akan menajadi suatu analisis yang dapat membawa atau 

evaluasi bagi lembaga terkait dan wawasan bagi peneliti serta menjadi laporan 

hasil penelitian yang disampaikan kepada lembaga peneliti yaitu IAIN 

Ponorogo dan kepada lembaga yang di teliti yakni MTs Darul Huda Mayak. 

C. Lokasi Penelitian  

Madrasah Tsanawiyah Darul Huda yang terletak di Jalan Ir. Juanda Gg. 

VI/38 Mayak kelurahan Tonatan, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo. Dengan 

alasan, karena MTs Darul Huda Mayak merupakan lembaga formal yang 

berada di bwah naungan yayasan pondok pesantren Darul Huda.Dengan 

demikian, metode Yanbu’a sangat diperlukan, karena jika lulusan MTs Darul 

Huda dapat membaca al-Qur’an dengan baik. Maka secara otomatis akan 

mendongkrak para siswa lain untuk menimba ilmu di MTs  Darul Huda. 

D. Sumber Data  

Menurut Lofland yang dikutip dalam buku Sugiyono, sumber data utama 

dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan. Selebihnya data 

tambahan yang berkaitan dengan hal itu, pada bagian jenis ini datanya dibagi 

                                                           
64Ibid., 
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dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis dan foto.65 Dalam 

penelitian ini peneliti mengambil sumber dari foto, maupun dokumen sekolah 

dan tindakan tindakan seluruh anggota pengurus pondok yang dapat dijadikan 

sebagai sumber data yang dapat melengkapi penelitian peneliti.66 Dalam hal 

ini, semua tentang foto, dokumentasi dan lain-lain yag berkaitan dengan 

Yanbu’a nanti akan dijadikan sumber data oleh peneliti.   

1. Kata-kata dan Tindakan 

Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai 

merupakan sumber data utama.67 Dalam hal ini yang menjadi sumbernya 

adalah sebagian guru madrasah (pondok), sebagian pengurus pondok, 

dan sebagian guru yang sekitar masyarakat dapat dijadikan sebagai 

sumber data yang berkaitan dengan metode Yanbu’a. 

2. Sumber Tertulis 

Dilihat dari sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber 

tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari 

arsip, sebagain siswa, dan sebagian guru yang sekiranya dapat dijadikan 

sumber dalam meneliti pembeajaran al-Qur’an dengan metode Yanbu’a. 

3. Foto 

Foto menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan sering 

digunakan untuk menelaah segi-segi subjektif dan hasilnya sering 

dianalisis secara induktif. Apabila sumber datanya berasal dari gambar, 

foto, film (handycam), akan baik sekali apabila data itu dimasukkan 

                                                           
65Sugiyono.Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta. 2005). 63. 
66Ibid.,  
67Ibid., 
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terlebih dahulu ke dalam catatan lapangan, barulah dianalisis.68 Jadi, foto 

yang peneliti ambil yang dapat dijadikan data, yakni foto dokumentasi 

kegiatan pembelajaran al-Qur’an dengan metode Yanbu’a. 

 

E. Prosedur Pengumpulan Data  

Prosedur pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis 

dalam penelitian.69 Karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data.Data-data penelitian kualitatif dapat dikumpulkan dengan mengunakan 

bergam cara. Cara itu meliputi pengamatan dan namun bisa juga mencakup 

dokumen, buku, kaset video, dan bahkan data yang telah dihitung untuk tujuan 

lain.70 

1. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, Percakapan 

itu dilakukan oleh pihak pewawancara (interview) dan terwawancara 

(intervewee).71 Dalam hal ini akan membahas terkait pembelajaran al-

Qur’an dengan metode Yanbu’a, agar dapat dijadikan teknik 

pengumpulan data yang efektif hendaknya disusun terlebih dahulu 

panduan wawancara sehingga pertanyaan yang diajukan menjadi terarah. 

                                                           
68Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Pustaka Setia, 2011). 170 
69 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif . 62. 
70Ibid.,  
71Meleong.Metode Penelitian Kualitatif. 164. 
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Wawancara dapat dilakukan secara tersetruktur maupun tidak 

tersrtuktur dan dapat melelui tatap muka maupun dengan mengunakan 

telpon atau dengan yang lain, diantaranya:72 

a. Wawancara Tersetruktur 

Dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah 

menyiapkan data instrumen penalitian berupa pertanyaan tertulis 

yang alternatif jawabannya telah disiapkan. Dalam hal ini yang 

menjadi informen adalan adalah : kepala sekolah, staf kurikulum, 

sebagian guru, dan sebagian siswa. 

b. Wawancara Tidak Tersetruktur 

Wawancara tidak tersetruktur adalah wawancara bebas, 

dimana peneliti tidak mengunakan pedoman wawancara yang  telah 

tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data. 

Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis 

besar permasalahan yang akan ditanyakan.73 Sedangkan dalam 

penelitan ini peneliti mengunakan metode wawancara tidak 

tersetruktur. Kepada kepala sekolah, staf kurikulum, sebagian guru, 

dan sebagian siswa. 

2. Tehnik Dokumentasi 

Metode dokumentasi ini digunakan untuk data yang sudah 

tersedia dalam catatan dokumen. Dalam penelitian sosial, fungsi data 

yang berasal dari dokumentasi lebih banyak digunakan sebagai data 

                                                           
72 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan. 174.  
73Meleong.Metode Penelitian Kualitatif. 164. 



49 
 

pendukung dan pelengkap bagi data primer yang di peroleh melalui 

observasi dan wawancara yang mendalam.74 

Penelitian yang dilakukan terhadap informasi yang 

didokumentasikan dalam rekaman, baik gambar, suara, tulisan atau 

yang berbentuk rekaman. Hal ini bisa dikenal dengan penelitian analisis 

dokumen.75 Jadi, semua dokumentasi yang berkaitan dengan 

pembelajaran al-Qur’an dengan menggunakan metode Yanbu’a 

nantinya akan dianalisis. 

3. Pengamatan atau Observasi 

Pengamatan juga digunakan sebagai metode utama dalam 

meneliti kegaiatan disamping wawancara terseteruktur, untuk 

mengumpulkan data pertimbangan digunakan tehnik ini, bahawa apa 

yang dikatakan orang sering sekali berbeda dengan apa yang dilakukan 

orang itu.76 Tidak mudah dalam mendapatkan hasil data yang falid jika 

hanya mengandalkan wawancara saja jika tanpa melakukan pengamatan 

karna sering terjadi suatu yang seharusnya ditampilkan tapi malah 

ditutupi maka itulah perlunya pengamatan. 

Pengamatan sendiri tidak mudah tidak cukup satu atau dua kali 

tapi perlu ketelatenan dan keseriusan. Untuk menerapkan metode ini, 

peneliti dituntut untuk menetap dalam suatu kelompok atau komunitas 

                                                           
74Basrowi dan Suwandi.Memahami Metodologi Penelitian Kualitatif(Jakarta: Renika 

Cipta. 2008). 158.   
75 Suharsimi Arikunto. Manajemen Penelitian (Jakarta: Renika Cipta. 2000). 321. 
76Basrowi dan Suwandi.Memahami Metodologi Penelitian Kualitatif. 126. 
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lingkungan budaya yang ia teliti untuk suatu periode yang dianggap 

cukup untuk memperoleh data yang diperlukan.77 Maka dari itu, dalam 

meneliti pembelajaran al-Qur’an dengan metode Yanbu’a, peneliti tidak 

hanya satu atau dua kali melakukan observasi guna untuk mendapatkan 

hasil data yang valid.   

F. Teknis Analisis Data  

Analisis data adalah proses mencari dan menysun secara sistematis 

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan setelah mendapatkan 

darta.78 Jadi, secara tidak langsung terdapat perbedaan yang signifikan 

diantara data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan 

bahan-bahan lain yang berkaitan dengan metode Yanbu’a. Maka perlunya 

melakukan analisis dari perbedaan data tersebut, sehingga dapat mudah 

dipahami dan temuannya dapat informasikan kepada orang lain. 

Dalam pengertian lain validitas adalah analisis data penelitian kualitatif 

didefinisikan sebagai suatu proses yang sistematis untuk menentukan bagian-

bagian dan saling keterkaitan antara bagian bagian dan keseluruan dari data 

yang telah dikumpulkan untuk menghaislkan klasifikasi atau tipologi yang 

akurat.79 

Setelah semua data terkumpul, maka langkah berikutnya adalah 

pengelolaan dan analisa data. Yang dimaksud dengan analisis data adalah 

proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

                                                           
77Ibid.,  
78Ibid.,  
79Afrizal.Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2014). 175-

176.  
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wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara 

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

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

akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh 

dirinya sendiri atau orang lain.80 

Analisis data dalam kasus ini menggunakan analisis data kualitatif,   maka 

dalam analisis data dilakukan secara terus menerus sejak awal penelitian 

sampai akhir penelitiandilakukan dengan menggunakan salah satu model milik 

Spradley, yaitu melalui  tehnik analisa domain.81 Kemudian diproses dengan 

menggunakan model milik Miles & Huberman, yaitu: reduksi,penyajian data 

dan menyimpulkan.Langkah-langkan analisis data ditunjukan pada gambar 

berikut.82 

 

 

 

1. Proses Reduksi 

                                                           
80Ibid. 176 

 81 Sarwono.Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif(Yogyakarta: Graha Ilmu. 2006). 

240. 
82 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif . 91. 
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Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

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

membuang yang tidak perlu. Dengan demikian, data yang direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti 

untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila 

diperlukan.83 

Dalam mereduksi data setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan 

yang akan dicapai. Tujuan utama dalam penelitian kulitatif adalah pada 

temuan. Oleh karena itu, kalau peneliti alam melakukan penelitian, 

menemukan segala sesuatu yang dipandang asing,  tidak dikenal, justru 

itu yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melaukan reduksi 

data.84 

Karena data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup 

banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci.Seperti di 

kemukakan, semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data 

semakin banyak, kompleks dan rumit.Sehingga dilakukan analisis data 

dengan mereduksi data yakni merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.85 

Setelah itu perhatian peneliti pada obyek penelitian dan memulai 

mengajukan pertanyaan deskriptif, dilanjutkan dengan analisis terhadap 

                                                           
83Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif  Kualitatif dan R & D . 338. 
84 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif . 93. 
85Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif  Kualitatif dan R & D . 338.  
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hasil wawancara.Yang mana nantinya peneiti akan memilih data-data 

tentang pembeajaran al-Qur’an dengan metode Yanbu’a yang dinggap 

penting seingga bisa dianalisis dengan baik.  

2. Proses Penyajian Data 

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Dalam penelitian kualitatif beberapa jenis bentuk penyajian 

datanya adalah bentuk uraian singkat, bagan dan sebagainya.86 

3. ProsesMenyimpulkan  

Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Setelah data tentang 

pembelajaran al-Qur’an dengan metode Yanbu’aterkumpul dan sudah 

dapat di display dan telah didukung oleh data-data yang bak, melalui 

wawancara, observasi, dan dokumentasi metode Yanbu’a yang 

terseleksi maka dapat di sajikan kesimpulan yang kredibel. 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan  

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbarui dari konsep 

kesahihan (validitas) dan kehandalan (kredibilitas data).87 Adapun uji 

keabsahan data dilakukan dengan metode triangulasi.88 Data dapat di katakan 

absah jika data tersebut sudah falid dan juga sudah di uji kehandalannya. 

                                                           
86Muhammad Djunaidi Ghony, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2012), 308. 
87Meleong.Metodologi Penelitian Kualitatuf. 171. 
88Sugiyono, Metode Penelitian  Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R & 

D, 330. 
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Derajat kepercayaan keapsahan data (kredibilitas data) dapat diadakan 

pengecekan dengan teknik pengamatan, yang dimaksud adalah menemukan 

ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang relevan dengan persoalan dan isu 

yang sedang dicari.89 Ketekunan pengamatan ini dilaksanakan peneliti dengan 

cara:    

1. Mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara 

berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol yang ada 

hubungannya dengan upaya peningkatan peran masyarakat dalam 

menegakkan kedisplinan santri  

2. Menelaah secara rinci sampai pada suatu titik sehingga pada 

pemeriksaan tahap awal salah atau semua faktor yang ditelaah sudah 

dipahami dengan cara yang biasa. 

Tehnik triangulasi adalah tehnik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain, diluar data itu untuk keperluan pengecekan 

data atau sebagai pembanding terhadap data itu. Tujuan dari triangulasi adalah 

untuk mengecek data-data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Ada 

empat triangulasi sebagai tehnik pemeriksaan yang memanfaatkan 

penyusunan sumber, metode, penyidik dan teori.90 

Dalam penelitian ini digunakan tehnik triangulasi dengan sumber, Dimana 

penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk 

mendapatkan data dari sumber yang sama yang dinamakan triangulasi teknik. 

Sedangkan triangulasi sumber berarti, untuk mendapatkan data dari sumber 

                                                           
89Ibid.,  
90Meleong.Metodologi Penelitian Kualitatuf. 178. 
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yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.91 Teknik pengumpulan data 

yang penulis gunakan adalah observasi pasif, wawancara terstruktur, dan 

dokumentasi. Jadi, tujuan dari triangulasi tentang pembelajaran al-Qur’an 

dengan metode Yanbu’a adalah agar data-data yang dari dari hasil wawancara, 

observasi, dan dokumentasi itu data yang valid. 

H. Tahapan-tahapan Penelitian  

Tahap penelitian dalam penelitian ini ada tiga tahapan dan ditambah 

dengan tahapan terahir dari penelitian yaitu tahap penelitian laporan hasil 

penelitian. Tahap-tahap penelitian tersebut adalah: 

1. Tahap pra lapangan yang meliputi: penyusunan rancangan penelitian, 

memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan 

menilai keadaan lapangan penelitian, memilih dan memanfaatkan 

informan, menyiapkan perlengkapan penelitian dan yang menyangkut 

persoalan etika peneliti. 

2. Tahap pekerjaan lapangan yang meliputi: memahami latar penelitian 

dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil 

mengumpulkan data. 

3. Tahap analisis data yang meliputi: analisis setelah dan sesudah 

pengumpulan data dan tahap penelitian laporan penelitian. 

 

 

 

                                                           
91Sugiyono, Metode Penelitian  Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R & 

D, 330. 
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BAB IV 

DESKRIPSI DATA 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Berdirinya Madrasah Tsanawiyah Darul Huda 

Pondok Pesantren Darul Huda merupakan salah satu pondok 

pesantren yang merupakan metode salafiyyah dan haditsah, berdiri tahun 

1968 di bawah asuhan KH. Hasyim Sholeh. Metode salaf yang 

digunakan di Pondok Pesantren Darul Huda adalah metode sorogan, 

wetonan. Sedangkan metode modern yang dimaksudkan adalah adanya 

penyelenggaraan sekolah formal kurikulum Departemen Agama. Dengan 

metode tersebut santri Pondok Pesantren Darul Huda diharapkan dapat 

mempelajari ilmu agama secara utuh.92 

Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo pada 

awal berdirinya mempunyai pengertian yang sangat sederhana sekali, 

yaitu sebagai tempat pendidikan yang mempelajari ilmu pengetahuan 

agama Islam di bawah bimbingan seorang kyai atau guru. Sejalan dengan 

perkembangn jaman tuntutan masyarakat dewasa ini, lembaga pesantren 

                                                           
92Lihat Transkip Dokumentasi Nomor 01/D/29-IV/2018 dalam lampiran laporan hasil 

penelitian ini. 
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masih tetap bertahan dalam pendidikan salafiyah dan modern, bahkan 

semakin eksis berkembang, baik dari segi jumlah santrinya, tujuannya, 

maupun sistem pendidikan yang diselenggarakan. 

Untuk menjawab tantangan dan tuntutan jaman serta terdorong 

untuk berperan aktif melaksanakan program pemerintah dalam 

membangun manusia seutuhnya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 

Pondok Pesantren Darul Huda mendirikan Madrasah Tsanawiyah dan 

Madrasah Aliyah Darul Huda. 

Madrasah Tsanawiyah “Darul Huda” yang berdiri pada tanggal 

29 Nopember 1990 dengan Nomor Izin Pendirian Sekolah  W.m. 

06/03/004/B/KET/1990, dan bernaung di bawah Yayasan Pondok 

Pesantren “Darul Huda”, merupakan salah satu dari sekian Madrasah 

Tsanawiyah  yang ada di kabupaten Ponorogo.  

Madrasah Tsanawiyah “Darul Huda” sebagaimana Yayasan 

Pondok Pesantren  “Darul Huda”, tempat bernaungnya,  menggunakan 

metode"   على هنج السلفية احلديثة " dengan pengertian ; املـحافظة على "ِ

 yang artinya tetap melestarikan  القدمي الصاحل واألخذ ابجلديد األصلح "

sesuatu yang lama (konvensional) yang baik dan memadukan sesuatu 

yang baru (modern) yang lebih baik.  

Metode ini diharapkan sesuai arah kebijakan pemerintah 

mengenai kurikulum tahun 2004 dengan Pendekatan Berbasis 

Kompetensi yang mulai diberlakukan tahun 2004.93 

                                                           
93Lihat Transkip Dokumentasi Nomor 01/D/29-IV/2018 dalam lampiran laporan hasil 

penelitian ini. 
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2. Status Madrasah 

Madrasah Tsanawiyah “Darul Huda” sejak awal berdirinya sesuai 

dengan Izin Pendirian Madrasah dari Kantor wilayah Departemen Agama 

RI, No.  W.m. 06/03/004/B/KET/1990 tanggal 29 Nopember 1990. 

dengan  Nomor Statatistik Madrasah ( NSM ) 212 350 216 042.  

Sesuai dengan jenjang akriditasi dari Departeman Agama 

Republik Indonesia nomor: WM.06/PR.02-03/0876/2000 tanggal 20 

Maret 2000 Madrasah Tsanawiyah “Darul Huda” memiliki Status 

DIAKUI. 

Sesuai sertifikat Nomor Identitas Sekolah ( NIS ) Dinas 

Pendidikan Nasional Kabupaten Ponorogo nomor : 421 / 1228 / 405.17 / 

2003 Madrasah Tsanawiyah “Darul Huda” tercatat dengan Nomor 

Identitas Sekolah     ( NIS ) 21 00 10  

Pada  tanggal, 12 Oktober 2005 Madrasah Tsanawiyah “Darul 

Huda” ditetapkan status akriditasinya dengan predikat B sesuai dengan 

SK Departeman Agama Republik Indonesia nomor : 

B/Kw.13.4/MTs/686/2005.94 

3. Visi, Misi, dan TujuanMadrasah Tsanawiyah Darul Huda 

Bagi setiap lembaga pastilah mempunyai visi, misi untuk 

mewujudkan tujuan dari lembaga tersebut. Adapun visi dan misinya 

yaitu:95 

                                                           
94Lihat Transkip Dokumentasi Nomor 02/D/29-IV/2018 dalam lampiran laporan hasil 

penelitian ini. 
95Lihat Transkip Dokumentasi Nomor 03/D/29-IV/2018 dalam lampiran laporan hasil 

penelitian ini. 
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Visi:"Dengan berilmu, beramal dan bertaqwa tercapailah Insan Kamil 

yang berakhlaqul Karimah". Penguasaan Ilmu Agama dan Ilmu 

Pengetahuan Umum yang secara nyata diamalkan dalam kehidupan 

sehari–hari dengan dilandasi atas Ketaqwaan terhadap Allah SWT, 

dengan kata lain menciptakan manusia yang berwawasan keilmuan 

dan mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan, sebagai 

makhluq individu dan sosial yang selalu berorientsi kepada 

keridloan Allah sehingga terwujudlah Insan Kamil yang 

berakhlaqul Karimah. 

Misi: Memberikan penguasaan Ilmu Agama Islam dan Ilmu 

Pengetahuan, sesuai dengan tingkat kemampuan dan kebutuhan, 

sebagai persiapan untuk melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang 

lebih tinggi dan hidup bermasyarakat secara ISLAMI. 

Tujuan: Menciptakan Intelektual Muslim yang berwawasan kebangsaan 

yang mampu mengaktualisasikan nilai – nilai Islam ke dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

4. Letak Geografis Madrasah Tsanawiyah Darul Huda 

Lokasi Madrasah Tsanawiyah Darul Huda Mayak Tonatan 

Ponorogo secara geografis terletak di Kota Ponorogo, tepatnya di jalan Ir. 

H. Juanda Gg IV nomor 38 Ponorogo, tepatnya di Dusun Mayak, 

Kelurahan Tonatan, Kecamatan Kota Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, 

Provinsi Jawa Timur. Adapun batasan lokasi tersebut adalah: 
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Sebelah Utara : dibatasi oleh jalan Menur Ronowijayan 

Sebelah Selatan : dibatasi oleh kantor Kementerian Agama 

Sebelah Timur : dibatasi oleh jalan Suprapto 

Sebelah Barat : dibatasi oleh jalan Ir. H. Juanda Gg. VI 

Letak Madrasah Tsanawiyah Darul Huda Mayak Tonatan 

Ponorogo dari Kecamatan Kota Ponorogo sekitar kurang lebih 1 km, 

sedangkan dari Kabupaten Ponorogo sekitar kurang lebih 3 km.96 

5. Struktur Madrasah Tsanawiyah Darul Huda 

Dalam suatu lembaga pendidikan perlu adanya penataan 

kestrukturan untuk memudahkan dalam membagi tugas dalam suatu 

organisasi, begitu pula dalam sekolah. Dengan adanya stuktur dalam 

sekolah, kewenangan masing-masing unit saling bekerja sama dan 

membantu untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. 

Adapun struktur organisasi Madrasah Tsanawiyah Darul Huda 

Mayak adalah sebagai berikut:97 

a. Pimpinan Yayasan  : KH. Abdussami’ Hasyim 

b. Kepala Madrasah   : Muhamad Syamsi Hasan, SE 

c. WaKa. Kurikulum  : 1. Joko Yulianto, S.Pd. 

  2. Maghfur, S.Pd. 

  3. Widi Febrianto, S.Pd. 

                                                           
96Lihat Transkip Dokumentasi Nomor 04/D/29-IV/2018 dalam lampiran laporan hasil 

penelitian ini. 

97Lihat Transkip Dokumentasi Nomor 05/D/29-IV/2018 dalam lampiran laporan hasil 

penelitian ini. 
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  4. Riyan Yuniarga, S.Pd. 

  5. M. Abdul Chak Samsul A.  

 

d. WaKa. Kesiswaan  : 1. Umijan 

  2. Yasin Munandar 

  3. Achid Fadli, S.Pd.I  

  4. Agus Yusuf Alamsyah, S.Pd.I 

e. WaKa. SarPras  : 1. Anwar, S.H.I 

  2. Makrus Sholeh, S.Pd.I 

  3. Arif Hidayatulloh 

  4. M. Abdul Chanan, S.Pd.I 

  5. Purwanto 

f. WaKa. Tata Usaha  : Ali Muttaqin 

g. Dewan Asatidz/Ustadzat  

h. Siswa/Siswi 

6. Keadaan Dewan Asatidz/Ustadzat dan Santri 

a. Keadaan Dewan Asatidz/Ustadzat 

Keadaan Asatidz/Ustadzat dan tenaga pengajar di Madrasah 

Tsanawiyah Darul Huda berjumlah ± 134 orang. Tenaga pengajar 

yang ada memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, 
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baik yang berasal dari lulusan Pondok-pondok Salaf di Jawa seperti 

Pondok Al Anwar Sarang, pondok Lirboyo Kediri, Pondok Ploso 

Kediri dan beberapa Universitas/Perguruan Tinggi seperti IAIN 

Ponorogo, UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, UIN Maliki Malang dan 

lain sebagainya. 

b. Keadaan Jumlah Santri/Siswa 

Jumlah santri Madrasah Tsanawiyah Darul Huda baik putra 

maupun putri ± 2.583yang terpencar dalam ±80 kelas, mulai dari 

jenjang kelas VII, VIII, dan IX. Adapun untuk rinciannya 

sebagaimana terlampir.98 

7. Sarana dan Prasarana 

Adapun sarana dan prasarana suatu lembaga mutlak harus ada dan 

harus memenuhi kebutuhan pendidikan. Fasilitas berfungsi untuk 

kelangsungan kegiatan belajar mengajar, sehingga santri yang belajar 

dapat menimba ilmu sesuai dengan tujuan yang diinginkan pihak 

madrasah dan juga diri mereka sendiri.Data sarana dan prasarana 

Madrasah Tsanawiyah Darul Huda sebagaimana terlampir.99 

 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Implementasi Pemebelajaran al-Qur’an dengan Metode Yanbu’adi 

MTs Darul Huda Mayak 

                                                           
98Lihat Transkip Dokumentasi Nomor 06/D/29-IV/2018 dalam lampiran laporan hasil 

penelitian ini. 
99Lihat Transkip Dokumentasi Nomor 07/D/29-IV/2018 dalam lampiran laporan hasil 

penelitian ini. 
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Madrasah Tsanawiyah Darul Huda Mayak merupakan salah satu 

lembaga yang bernaung di bawah Yayasan Pondok Pesantren Darul Huda 

Mayak yang menggunakan metode Salafiyyah Haditsah dengan 

semboyan: 

 ”اِبجْلَِدْيِد اأْلَْصَلحْ اْلُمَحاَفظَُة َعَلى اْلَقِدميِْ الصَّاِلْح َواأْلَْخُد “

yaitu melestarikan hal-hal lama yang baik dan mengembangkan 

hal-hal baru yang lebih baik dan bermanfaat.  

Dalam kegiatan pemebelajaran, MTs Darul Huda Mayak juga 

melestarikan hal-hal yang lama dan dianggap baik seperti sebelum 

dimulainya KBM (kegiatan belajar mengajar) diwajibkan untuk membaca 

al-Qur’an bagi siswa yang sudah lancar dan bagi yang belum lancar 

akandibentuk menjadi beberapa kelompok yang kemudian diajarkan 

membaca al-Qur’an tingkat dasar. Kegiatan ini berlanjut setiap hari mulai 

pukul 07:00-07:30. Adapun hal yang diangggap baru dan bermanfaat di 

MTs Darul Huda ini adalah  penggunaan metode Yanbu’a. karena metode 

Yanbu’a dianggap metode yang tepatbagi siswa/siswi yang belum bisa 

membaca al-Qur’an.100 

Metode Yanbu’a merupakan salah satu metode belajar membaca 

al-Qur’an. Metode ini dianggap cocok untuk  diajarkan kepada para 

siswa/siswi MTs Darul Huda Mayak yang belum bisa membaca al-

                                                           
100Lihat Transkip Observasi  Nomor01/O/4-IV/2018 dalam lampiran laporan hasil 

penelitian ini. 
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Qur’an.Metode ini dalam belajar membaca itu menggunakan teknik tartil, 

dalam artian metode ini tidak menggunakan lagu/nada seperti metode 

Tilawati dan Ummi. Jadi, dalam membaca al-Qur’an siswa bisa pas 

dengan makhrajnya bukan malah menyesuaikan dengan lagunya. 

Alasan digunakannya Metode Yanbu’a di MTs Darul Huda Mayak 

ini, karena para siswa masih terdapat yang belum bisa membaca al-Qur’an 

secara baik dan benar, dan selebihnya untuk yang sudah bisa membaca al-

Qur’an para siswa dibagi menjadi bebrapa kelompok dengan pembimbing 

kelasnya masing-masing. Sebagaimana hasil wawancara dengan para guru 

tentang latar belakang penggunaan metode Yanbu’a di MTs Darul Huda 

sebagai berikut:  

1. Menurut Ust. Muhammad Mukhlas, S.H.I: selaku koordinator 

pembelajaran metode Yanbu’a 

”Metode Yanbu’a digunakan berdasarkan usulan dari Ust.H. Abdul Wachid 

karena ketika ujian kartu kuning terdapat siswa yang belum  bisa membaca al-

Qur’an. Berdasarkan hal tersebut kemudian masalah ini diangkat dalam rapat 

dewan asatidz, dan memutuskan untuk menggunakan metode belajar al-Qur’an 

dengan menggunakan metode Yanbu’a”. 

“Adapun  metode Yanbu’a  hanya digunakan kepada siswa-siswa yang belum 

bisa membaca al-Qur’an yang dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. 

Kemudian untuk para siswa yang sudah bisa membaca al-Qur’an itu mengaji 

atau sorogan dengan pembimbing masing-masing kelas”.101 

2. Menurut Ust. Ahmad Faiqul Musyafa’ selaku guru Yanbu’a: 

Metode Yanbu’a digunakan untuk memfasilitasi siswa atau santri yang belum 

yang belum bisa membaca al-Qur’an. Sehingga metode ini hanya diterapkan 

kepada siswa atau santri yang benar-benar belum bisa membaca al-Qur’an, dan 

                                                           
101Lihat Transkip Wawancara Nomor 01/W/30-IV/2018 dalam lampiran laporan hasil 

penelitian ini. 
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selebihnya siswa atau santri  yang sudah bisa membaca al-Qur’an sorogan atau 

nderes di kelas dengan pembimbing masing-masing siswa.102 

Berdasarkan hasil wawancara di atas yang melatar belakangi 

penggunaan metode Yanbu’a adalah karena dari sekian banyak siswa 

terdapat siswa yang tidak bisa membaca al-Qur’an, karena itu MTs Darul 

Huda Mayak mencoba menggunakan metode Yanbu’adalam mengajar 

siswa baca al-Qur’an. 

Metode Yanbu’a adalah metode yang dianggap sesuai oleh MTs 

Darul Huda Mayak. Karena dalam metode ini menggunakan sisterm tartil 

untuk cara pembelajarannya. Sistem penggunaanya jugat sangat mudah, 

yakni murid menyetorkan bacaanapa yang telah dipelajarinya satu 

persatu. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ust. Muthok Hanafi: 

Penerapan metode Yanbu’a yakni setiap siswa menyetorkan bacaan secara 

tartil atau membaca  pelajaran yang sudah dipelajarkan satu persatu dengan 

makhraj yang baik.103 

Dengan diadaknnya kegiatan pembelajaran al-Qur’an yang 

menggunakan metode Yanbu’a harapanya para siswa bertambah semangat 

dalam mempelajari al-Qur’an. Sayangnya harapan tersebut hanya berlaku 

di awal kegiatan diterapkan. Pada awal kegiatan pembelajaran al-Qur’an 

dengan metode Yanbu’a ini, para siswa terlihat antusias hanya di awal 

kegiatan pemeblajaran. Akan tetapi, setelah menjelang beberapa bulan 

mulai terlihat kebosanan cara membaca sebagian siswa yang masih tidak 

kunjung membaik atau belum ada perkembangan.   

                                                           
102Lihat Transkip Wawancara Nomor 02/W/01-V/2018 dalam lampiran laporan hasil 

penelitian ini. 

103Lihat Transkip Wawancara Nomor 03/W/29-IV/2018 dalam lampiran laporan hasil 

penelitian ini. 
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Kurangnya antusias para siswa menyebabkan kemampuan 

membaca siswa juga tidak kunjung membaik. Hal ini mungkin bisa 

disebabkan karena para siswa mulai bosan dengan ini atau kurang 

menarik. Buktinya terdapat satu atau dua siswa yang keaktifannya kurang 

baik, dan terkadang siswa hanya datang untuk  menyetorkan saja 

walaupun sebelumnya mereka belum persiapan. Dalam bebrapa 

pertemuan terakhir ini antusias siswa sangat merosot, sebagaimana yang 

dirasakan oleh Ust. Ahmad Faiqul Musyafa’, S.Pd.I: 

“Dalam beberapa pertemuan terakhir ini, Untuk respon siswa hanya sebagian 

saja yang merespon dengan baik. Sedangkan selebihnya kurang antusias 

bahkan tidak sungguh-sungguh dalam mengikuti pembelajaran al-Qur’an 

dengan metode Yanbu’a ini”.104 

Sebetulnya usaha yang dilakukan dari madrasah sudah cukup 

efektif, tinggal kemauan dari siswa tersebut bagaimana. Jika siswa 

tersebut merespon dengna baik maka insyaAllah siswa tersebut akan cepat 

bisa membaca al-Qur’an, beda lagi halnya jika siswa tersebut kurang 

merespon maka akan sulit bagi siswa untuk siswa bisa membaca al-

Qur’an.  

Kemerosotan antusias para siswa mungkin bisa disebabkan 

strategi yang digunakan oleh para pembimbing monoton/tidak menarik, 

sehingga para siswa mudah bosan.  Jadi, minat yang kuat dari siswa 

sangat diperlukan guna meningkatkat kualitas bacaan siswa dan lancarnya 

siswa  dalam membaca. 

                                                           
104Lihat Transkip Wawancara Nomor 04/W/01-V/2018 dalam lampiran laporan hasil 

penelitian ini. 



67 
 

Atau bisa juga disebabkan tidak adanya faktor pendukung yang 

bisa dijadikan contoh seperti video cara pelafalan makhraj yang tepat, 

tajwid dan lain sebagainya. Hal yang senada juga dituturkan oleh Ust. 

Muthok Hanafi:  

Untuk faktor pendukung kami belum menggunakan, dan untuk sementara ini 

kami hanya menggunakan buku panduan dan buku jilid Yanbu’a.105 

Jadi, selama kegiatan pembelajaran al-Qur’an dengan metode 

Yanbu’a belum menggunakan faktor penunjang pembelajaran, melaikan 

hanya mengandalkan buku panduan dan buku jilid Yanbu’a yang terdiri 

dari jilid 1 sampai jilid 7.106 

Dari beberapa kelompok yang tersebar,masih terdapat siswa yang 

bacaan al-Qur’annya kurang baik. Masalah tersebut membuat para guru 

pembimbing Yanbu’a berfikir keras untuk mencari jalan keluar/solusi 

yang mudah bagi siswa dalam meningkatkan kemampuan bacaan al-

Qur’an mereka. Seperti diadakannya sorogan/nderes al-Qur’an sebeleum 

dimulainya KBM (kegiatan belajar mengajar). Sebagaimana yang 

dituturkan oleh Ust. Muhammad Hilal Lutfi: 

Upaya yang kami lakukan adalah diakukan yaitu sorogan/nderes al-Qur’an 

selama 30 menit sebelum dimulainya proses KBM (kegiatan Belajar 

mengajar).107 

Diadakannya sorogan/nderes al-Qur’an selama 30 menit sebelum 

dimulainya proses KBM diharapkan dapat meningkatkan kualitas bacaan 

                                                           
105Lihat Transkip Wawancara Nomor 05/W/29-IV/2018 dalam lampiran laporan hasil 

penelitian ini. 

106Lihat Transkip Observasi Nomor 02/O/4-IV/2018 dalam lampiran laporan hasil 

penelitian ini.  

107Lihat Transkip Wawancara Nomor 06/W/27-IV/2018 dalam lampiran laporan hasil 

penelitian ini. 
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al-Qur’an siswa. Melihat dari upaya yang dilakukan para guru di MTs 

Darul Huda ini, sebenarnya yang dilakukan oleh para dewan guru sudah 

baik, hanya saja tergantung minat para siswa untuk membaca al-Qur’an 

kuat atau tidak. Jikalau niat mereka untuk bisa membaca al-Qur’an sangat 

kuat maka mereka akan cepat lancar dalam membaca al-Qur’an. 

Dalam mempelajari al-Qur’an membutuhkan waktu yang sangat 

lama, karena di dalam al-Qur’an terdapat makna-makna yang tidak mudah 

difahami. maka dari itu untuk mempelajari al-Qur’an membutuhkan 

waktu yang sangat lama. Begitu juga dalam mempelajari bacaan al-

Qur’an dengan metode Yanbu’a seorang murid/siswa khususnya di MTs 

Darul Muda Mayak membutuhkan waktu yang tidak singkat untuk bisa 

membaca al-Qur’an sesuai dengat makhraj dan tajwid. 

Metode Yanbu’a merupakan metode thoriqoh dalam belajar 

membaca al-Qur’an, yang mana metode ini memiliki target waktu agar 

siswa cepat  lancar dalam membaca al-Qur’an dengan menggunakan buku 

panduan dan buku jiidnya. Sebagaimana yang dituturkan oleh ust. 

Muhammad Hilal Lutfi: 

Untuk waktu yang dibutuhkan itu sekitar 6 bula itu udah ada perkembangan 

lumayan baik, ya walaupun tidak semua dapat berkembang dengan cepat, 

tergantung siswanya masing-masing.108 

Melihat dari hasil wawancara tersebut dalam penggunaan metode 

Yanbu’a siswa telah mengalami perubahan yang signifikan dalam 

membaca al-Qur’an selama 6 bulan. 

                                                           
108Lihat Transkip Wawancara Nomor 07/W/27-IV/2018 dalam lampiran laporan hasil 

penelitian ini. 
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2. Kontribusi Pembelajaran Al-Qur’an Dengan Metode Yanbu’a Dalam 

Meningkatkan Kualitas Pelafalan Makraj 

Dalam setiap pembelajaran pasti evaluasi untuk mengukur 

seberapa jauh tingkat pemahaman siswa diperlukannya. Begitu juga 

dengan metode Yanbu’a  memiliki evaluasi tertentu bagaimana siswa bisa 

naik pada jilid selanjutnya. Sebagaiman yang dituturkan oleh 

Ust.Muhammad Wahyudin, S.Pd. : 

Untuk evaluasi tertulis belum ada, akan tetapi kami menunjuk siswa untuk 

melihat perkembangan. Misalnya si A disusruh membuka buku Yanbu’a dan 

disuruh membaca jika siswa sudah bagus membacanya maka baru dinaikan 

jilid selanjutnya.109 

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa penggunaan 

metode Yanbu’a di MTs Darul Huda Mayak belum menggunakan 

evaluasi tertulis. Dalam penilaiannya para guru hanya langsung menunjuk 

siswa untuk membaca, dan jika bacaanya baik dan tepat maka siswa 

tersebut akan naik pada jilid selanjutnya.  

Adapun dalam setiap evaluasi pasti memiliki kriteria yang di nilai, 

sama hanya dengan metode Yanbu’a dalam melakukan evaluasi memiliki  

kriteria penilaian sepeti tajwid, pelafalan makhraj dan lain sebagainya. 

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ust. Imron Rosyadi, S.Pd. : 

Pelaksanaan evaluasi belum ada. Adapun kami dalam hanya menilai dan 

melihat dari perkembangan gaya baca al-Qur’an siswa, seperti makhraj dan 

                                                           
109Lihat Transkip Wawancara Nomor 08/W/01-V/2018 dalam lampiran laporan hasil 

penelitian ini. 
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tajwidnya sudah ada perkembangan atau belum. Sementara kami menilai hanya 

dari segi itu.110 

Jadi, penggunaan metode Yanbu’a di MTs Darul Huda Mayak 

untuk sementara dalam penilaianya hanya menitik beratkan pada tajwid 

dan pelafalan makhorijul huruf siswa. 

Setelah adanya penilaian walaupun penilaian secara tidak tertulis 

dengan berbagai kriteria tertentu, memiliki hasil dari kegiatan tersebut. 

Terkait dengan kemampuan siswa dalam membaca al-Qur’an setelah 

mengikuti kegiatan pembelajaran al-Qur’an dengan metode Yanbu’a dan 

juga kontribusinya. 

Sedangkan hasil waancara dengan para guru Yanbu’a terkait 

dengan kontribusi siswa setelah mengikuti kegiatan ini, sebagai berikut: 

1. Menurut Ust. Ahmad Faiqul Musyafa’, S.Pd. selaku guru Yanbu’a. 

menuturkan : 

Untuk kemampuan siswa setelah mengikuti metode Yanbu’a sudah ada 

peningkatan. Akan tetapi para siswa masih butuh bimbingan dari guru untuk 

meningkatkan kemampuannya dalam membaca al-Qur’an.111 

2. Menurut Ust. Imron Rosyadi, S.Pd. selaku guru Yanbu’a 

berpendapat sebgai berikut: 

Alhamdulillah kemampuan membaca siswa sekarang telah ada perubahan yang 

membaik, yang awalnya belum bisa membaca al-Qur’an sekarang sudah bisa 

membaca al-Qur’an. Sekarang tinggal siswanya saja mau nderes/membaca al-

Qur’an atau tidak, jika sering nderes insyaAllah membacanya akan semakin 

membaik.112 

                                                           
110Lihat Transkip Wawancara Nomor 09/W/23-IV/2018 dalam lampiran laporan hasil 

penelitian ini. 

111Lihat Transkip Wawancara Nomor 10/W/01-V/2018 dalam lampiran laporan hasil 

penelitian ini. 

112Lihat Transkip Wawancara Nomor 11/W/23-IV/2018 dalam lampiran laporan hasil 

penelitian ini. 
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Dari hasil wawancara di atas dapat diambil kesimpulan yakni: 

dalam pembelajaran al-Qur’an dengan metode Yanbu’a sudah ada 

peningkatan dari gaya bacaan siswa, akan tetapi siswa masih perlu 

bimbingan dari guru agar bacaannya semakin baik. 

Dalam membaca al-Qur’an makhorijul huruf sangatlah diperlukan, 

karena ketika tidak tepat dalam pelafalan hurufnya, maka akan dapat 

merubah makna/arti dari al-Qur’an tersebut. Jadi, di sisni peran 

makhorijul huruf sangat diperlukan sekali. 

Maka dari itu, tidak heran jika setiap metode pembelajaran al-

Qur’an selalu menekankan pada makhorijul huruf, termasuk metode 

Yanbu’a yang digunakan oleh MTs Darul Huda Mayak sangat 

menekankan pada pelafalan makhraj.Sebagaimna hasil dari wawancara 

dengan Ust. Ahmad Faiqul Musyafa’, S.Pd.: 

Untuk pelafalan makhorijul huruf, siswa masih belum fasih.Karena fokus kami 

terlebih dahulu membimbing siswa agar siswa bisa membaca al-Qur’an. 

Selebinya untuk makhorijul huruf dilaksanakan setelah siswa sudah bisa 

membaca al-Qur’an.113 

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa pelafalan 

makhorijul huruf siswa masih belum fasih, maka dari itu pas siswa masi 

perlu bimbingan dengan guru pembimbingnya. 

 

 

 

 

                                                           
113Lihat Transkip Wawancara Nomor 12/W/01-V/2018 dalam lampiran laporan hasil 
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BAB V 

ANALISIS DATA 

 

A. Analisis Implementasi Pembelajaran Al-Qur’an Dengan Metode 

Yanbu’a Di Mts Darul Huda Mayak 

Al-Qur’an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul 

terakhir melalui malaikat jibril yang tertulis dalam mushaf dan sampai kepada 

kita dengan jalan mutawatir, membacanya merupakan ibadah diawali dengan 

surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an-Nas.114 Al-Qur’an juga 

merupakan kitab suci yang senantiasa terjaga kemurniannya dari segala 

macam bentuk kekeliruan dan perubahan, baik dari segi bacaan maupun 

tulisan (rasm).  

Yanbu’a merupakan sebuah metode membaca  al-Qur’an yang ikut serta 

dalam menjaga dan  memelihara kemurnian, kesucian, dan kehormatan al-

Qur’an baik dari aspek tulisan (rasm) maupun bacaan. Di samping iu metode 

Yanbu’a merupakan sebagai kebutuhan masyarakat/lembaga dalam 

mempelajari al-Qur’an, salah satunya seperti MTs Darul Huda Mayak yang 

juga turut menggunakan metode Yanbu’a.  

                                                           
114Musafa’ah, Studi al-Qur’an. 3  
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Madrasah Tsanawiyah Darul Huda Mayak merupakan sebuah lembaga 

yang turut menggunakan metode Yanbu’a dalam membimbing siswa untuk 

belajar membaca al-Qur’an. Hal ini dilakukan sebagai upaya madrasah dalam 

pemberantasan buta huruf al-Qur’an yang dialami siswa MTs Darul Huda 

Mayak.  

Dari hasil wawancara, koordinator metode Yanbu’a menjelaskan latar 

belakang berdirinya metode Yanbu’a di MTs Darul Huda Mayak karena 

terdapat para siswa/santri yang belum bisa membaca al-Qur’an saat 

melaksanakan ujian kartu kuning. Dan pada akhirnya madrasah mencoba 

menggunakan metode Yanbu’a untuk membimbing siswa dalam mebaca al-

Qur’an.115 Adapun meode Yanbu’a sendiri timbul karena dari usulan dan 

dorongan Alumni Pondok Tahlidh Yanbu'ul Qur'an Kudus. supaya mereka 

Masih ada hubungan dengan pondok disamping usulan dari masyarakat luas 

juga dan Lembaga Pendidikan Ma'arif serta Muslimat terutama dari cabang 

Kudus dan Jepara116 

MTs Darul Huda Mayak berupaya agar seluruh siswa yang menimba 

ilmu di MTs ini untuk bisa membaca al-Qur’an dengan baik. Maka dari itu 

madrasah memfasilitasi dengan menggunakan metode Yanbu’a agar siswa 

bisa belajar al-Qur’an dengan baik.  

                                                           
115Lihat Transkip Dokumentasi Nomor 01/D/29-IV/2018 dalam lampiran laporan hasil 

penelitian ini. 

116Dewan Ustadz. Bimbingan Cara Mengajar Dengan Thoriqoh Baca Tulis dan Menghafal 

Al Qur'an Yanbu’a. 1 
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Belajar merupakan padanan dari kata dalam bahasa inggris 

“instruction” yang berarti proses membuat orang belajar.117 Belajar 

merupakan suatu proses perubahan kegiatan dan reaksi.118 Maka dari itu MTs 

Darul Huda memfasilitasi siswanya untuk belajar membaca al-Qur’an agar 

siswa mengalaim  perubahan dari yang belum bisa al-Qur’an menjadi bisa 

membaca al-Qur’an.  

Dalam bahasa sederhana kata belajar dimaknai sebagai menuju ke arah 

yang lebih baik dengan cara sistematis. Bruner mengemukakan proses belajar 

yang terdiri atas tiga tahapan, yaitu tahap informasi, transformasi, dan 

evaluasi.119 

Para guru pembimbing dalam berupaya agar siswa bisa membaca al-

Qur’an dengan baik. Dengan cara memberi waktu siswa untuk dres dalam 

setiapa harinya. Diharapkan dengan diterapkannya ini dapat mendongkrak 

siswa bisa membaca al-Qur’an.120 Terlebih metode Yanbu’a bisa diajarkan 

oleh siapa saja dengan syarat orang tersebut sudah bisa membaca al-Qur’an 

dengan lancar dan benar.121  

Pelaksanaan metode Yanbu’a di MTs Darul Huda Mayak dilakukan 

selama 4 kali dalam satu minggu kecuali hari senin dan hari minggu, dengan 

durasi waktu 30 menit dalm setiap pertemuan. Dan dalam penerapannya 

                                                           
117Mulyono. Strategi Pembelajaran. 7. 

118Suprihartiningrum, Strategi Pembelajaran Teori dan Aplikasi. 13. 

119Iskandarwassid dan Dadang Sunendar. Strategi Pembelajaran Bahasa. 4.  

120Lihat Transkip Wawancara Nomor 03/W/27-IV/2018 dalam lampiran laporan hasil 

penelitian ini.   

121Dewan Ustadz. Bimbingan Cara Mengajar Dengan Thoriqoh Baca Tulis dan Menghafal 

Al Qur'an Yanbu’a. 1 
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siswa membuat halaqah/lingkaran yang berisi 10-15 siswa perkelompok.122 

Dari hasil wawancara dengan ustadz Hilal,  dalam penerapannya metode ini 

cukup mudah yakni: Guru membaca dahulu kemudian murid menirukan dan 

di akhir nanti murid disuruh menyetorkan bacaannya tadi dan disimak oleh 

guru, dan dalam membaca mengunakan sistem tartil.123 

Jadi, dalam setiap harinya guru menyampaikan materi dengan cara 

membaca kemudian ditirukan oleh para siswa dan nanti di akhir jam siswa-

siswa tersebut menyetorkan/membaca dihadapan guru satu persatu, dan 

membacanya  dengan sistem tartil.  

Dari hasil wawancara dengan ustadz Ahmad Faiqul Musyafa’, seiring 

berjalannya waktu dalam penerapan metode ini, murid/siswa hanya semangat 

di awal saja (semester gasal). Akan tetapi ketika telah memasuki semester 

genap kemalasan siswa mulai tampak terlihat, terlebih ketika sudah 

mendekati UNBK kelas IX, terkadang siswa malas masuk.124 Padahal upaya 

madrasah dalam meningkatkan gaya baca al-Qur’an siswa  sudah terbilang 

baik yakni dengan memberi siswa waktu untuk nderes/sorogan pada pukul 

07:00-0730 sebelum dimulainya proses kegiatan belajar mengajar (KBM).125 

Hal ini mungkin disebabkan strategi yang digunakan monoton/tidak menarik.  

                                                           
122Lihat Transkip Observasi Nomor 02/O/4-IV/2018 dalam lampiran laporan hasil 

penelitian ini.   

123Lihat Transkip Wawancara Nomor 03/W/27-IV/2018 dalam lampiran laporan hasil 

penelitian ini. 

124Lihat Transkip Wawancara Nomor 02/W/01-V/2018 dalam lampiran laporan hasil 

penelitian ini 

125Lihat Transkip Observasi Nomor 01/O/4-IV/2018 dalam lampiran laporan hasil 

penelitian ini 
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Padahal, strategi merupakan hal yang penting dalam pembelajaran. 

Sebagaimana yang dijelaskan sudirdja dan siregar yang dikutip dalam buku 

Mulyono strategi pembelajaran adalah upaya menciptakan kondisi dengan 

sengaja agar tujuan pembelajaran dapat dipermudah dicapai.126 

Menurut Gagne yang dikutip oleh Suyadi,  strategi adalah kemampuan 

internal seseorang untuk berpikir, memecahkan masalah, dan mengambil 

keputusan. Artinya, bahwa proses pembelajaran akan menyebabkan peserta 

didik berpikir secara unik untuk dapat menganalisis, memecahkan masalah di 

dalam mengambil keputusan. Peserta didik akan mempunyai executive 

control, atau kontrol tingkat tinggi, yaitu analisis yang tajam, tepat, dan 

akurat.127 Kemp menjelaskan bahwa strategi pembelajaran adalah kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan guru serta peserta didik untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara efektif dan elisien.128 

Dari pengertian strategi di atas merujuk pada aspek perencanaan yang 

cermat, terukur, dan dipersiapkan melalui mekanisme yang benar. Pengertian 

strategi tersebut diterapkan pada berbagai disiplin ilmu, termasuk dalam 

konteks pengajaran. Artinya, strategi pembelajaran adalah rencana pengajaran 

yang dilakukan dengan cermat dan terukur129  

Jadi, walaupun telah menggunakan metode yang baik dalam 

pembelajaran al-Qur’an (metode Yanbu’a), tapi harus juga menggunakan 

                                                           
126Mulyono. Strategi Pembelajaran. 9.  

127Iskandarwassid dan Dadang Sunendar. Strategi Pembelajaran Bahasa. 3 

128Mulyono. Strategi Pembelajaran. 9. 

129Ibid, 4. 
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strategi dalam mengajar, agar siswa tidak merasa bosan dengan sistem yang 

digunakan (baca simak).  

Setiap ada kegiatan pembelajaran sudah tidak asing dengan dengan 

namanya evaluasi/ujian. Evaluasi digunakan untuk melihat seberapa jauh 

kemampuan siswa yang telah dimiliki selama mengikuti kegiatan 

pembelajaran. Sama halnya dengan metode Yanbu’a yang digunakan oleh 

MTs Darul Huda ini juga memiliki evaluasi.  

Evaluasi  adalah  pengambilan keputusan berdasarkan hasil pengukuran 

dan standar criteria yang merupakan kegiatan berkesinambungan.130 

Sedangkan maknanya bagi sekolah yaitu dapat mengukur kemampuan siswa 

dalam pembelajaran. 

Dari hasil wawancara dengan ustadz Imron Rosyadi, evaluasi yang 

digunakan bukan evaluasi secara tertulis, tetapi evaluasi dengan cara melihat 

seberapa baik bacaan siswa. Jika bacaan siswa telah lancar maka siswa dapat 

naik pada jilid selanjutnya, tapi jika bacaan siswa belum lancar maka masih 

pada jilid tersebut dan tidak akan dinaikan bila belum lancar. Karena kegiatan 

ini hanyalah kegiatan tambahan dan fokus kami pada kegiatan ini supaya para 

siswa bisa membaca al-Qur’an.131  

 

B. Analisis Kontribusi Pembelajaran Al-Qur’an Dengan Metode Yanbu’a 

Dalam Meningkatkan Kualitas Pelafalan Makhraj Di Mts Darul Huda 

Mayak 

                                                           
130Purwanto, Evaluasi Hasil Belajara. 1  

131Lihat Transkip Wawancara Nomor 06/W/03-4/2018 dalam lampiran laporan hasil 

penelitian ini  



78 
 

Pembelajaran adalah aktivitas untuk membelajarkan siswa. Akan tetapi 

belajar pada siswa dapat terjadi dengan direncanakan dan dapat pula terjadi 

tanpa direncanakan. Pemeblajaran merupakan salah satu wahana yang dapat 

mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan potensi murid menuju jalan 

yang disediakan oleh Allah Swt. dan  murid sendiri yang memilih, 

memutuskan dan mengembangkan jalan hidup yang telah dipelajari dan 

dipilihnya.132  

Suatu pembelajaran tentunya memiliki tujuan tertentu tentang hal yang 

ingin dicapai, agar suatu pembelajaran memiliki arah yang jelas dan terarah. 

Program pembelajaran baca al-Qur’an dengan metode Yanbu’a yang 

diterapkan di MTs Darul Huda Mayak ini memiliki tujuan agar siswa dapat 

membaca al-Qur’an dengan tepat sesuai tajwid dan makhorijul huruf.  

Kontribusi dari program pembelajaran baca al-Qur’an dengan metode 

Yanbu’a  yang diterapkan di MTs Darul Huda Mayak ini merupakan bekal 

bagi siswa untuk memberantas buta huruf al-Qur’an yang dalami siswa. 

Pada setiap kegiatan pembelajaran kata evaluasi/ujian sudah tidak asing 

lagi. Evaluasi digunakan untuk melihat seberapa jauh kemampuan siswa yang 

telah dimiliki selama mengikuti kegiatan pembelajaran. Sama halnya dengan 

metode Yanbu’a yang digunakan oleh MTs Darul Huda ini juga memiliki 

evaluasi.  

Dari hasil wawancara dengan ustadz Imron Rosyadi, evaluasi yang 

digunakan bukan evaluasi secara tertulis, tetapi evaluasi dengan cara melihat 

                                                           
132Abdul Majid, Perencanaan Pemebelajaran Mengembangkan Standar Kompetens. 11-12.  
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seberapa baik bacaan siswa. Jika bacaan siswa telah lancar maka siswa dapat 

naik pada jilid selanjutnya, tapi jika bacaan siswa belum lancar maka masih 

pada jilid tersebut dan tidak akan dinaikan bila belum lancar. Karena kegiatan 

ini hanyalah kegiatan tambahan dan fokus kami pada kegiatan ini supaya para 

siswa bisa membaca al-Qur’an.133 padahal waktu yang digunakan terbilang 

cukup singkat yakni sekitar 6 bulan siswa telah mengalami perubahan dalam 

membaca al-Qur’an.134 

Evaluasi adalah pengambilan keputusan berdasarkan hasil pengukuran 

dan standar criteria yang merupakan kegiatan berkesinambungan.135 

Sedangkan maknanya bagi sekolah yaitu dapat mengukur kemampuan siswa 

dalam pembelajaran.   

Jadi, di MTs Darul Huda Mayak dalam menilai siswa membaca al-

Qur’an tidak menggunakan evaluasi tertulis, akan tetapi langsung menyuruh 

siswa membaca jika lancar maka akan naik pada jilid selanjutnya.  

Dari hasil wawancara dengan ustadz Ahmad Faiqul Musyafa’, Untuk 

kemampuan siswa setelah mengikuti metode Yanbu’a sudah ada penignkatan. 

Akan tetapi para siswa masih butuh bimbingan dari guru untuk meningkatkan 

kemampuannya dalam membaca al-Qur’an.136  

                                                           
133Lihat Transkip Wawancara Nomor 06/W/03-4/2018 dalam lampiran laporan hasil 

penelitian ini  

134Lihat Transkip Wawancara Nomor 06/W/03-4/2018 dalam lampiran laporan hasil 

penelitian ini  

135Purwanto, Evaluasi Hasil Belajara. 1  

136Lihat Transkip Wawancara Nomor  07/W/01-V/2018   dalam lampiran laporan hasil 

penelitian ini  
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Kontribusi siswa setelah mengikuti kegiatan ini cukup baik, dengan 

durasi waktu sekita 6 bulan siswa sudah ada perkembangannya. Siswa dari 

yang awalnya tidak bias membaca al-Qur’an sekarang sudah mulai bisa 

membaca al-Qur’an, walaupun masih terdapat 1 atau 2 siswa yang masih sulit 

membaca al-Qur’an.137 Walaupun siswa telah mengalami perkembangan 

dalam membaca al-Qur’an, akan tetapi siswa masih perlu bimbingan dari 

guru. Akan tetapi dalam masalah makhraj siswa masih belum fasih.  

Makhorijul huruf adalah merupakan tempat keluarnya huruf dalam 

melafalkan  huruf  al-Qur’an. 138 Untuk mengetahui makhraj itu, sebelumnya 

perlu dimengerti lebih dulu bahwa huruf itu terjadinya dari suara yang 

memusat pada makhraj (yakni tempat tertentu/pabriknya). Kalau suaraya 

tidak memusat pada makhraj yang tertentu maka bukan bernama huruf, 

hahkan hanya merupakan suara yang bebas seperti suara hewan. Di sinilah 

kelebihan pemberian Tuhan Allah Swt. yang wajib disyukuri dengan 

menekuni belajar al-Qur'an dan memperbaiki bacaannya.139 

Dari hasil wawancara dengan ustadz Imron Rosyadi, kualitas pelafalan 

makhorijul huruf siswa masih ada yang belum baik seperti siswa masih belum 

bisa membedakan huruf “syin, sin dan tsa”.140 

Setiap pembelajaran memiliki kualitas tertentu. Kualitas berarti mutu, 

yaitu tingkat baik buruknya sesuatu.141 Jadi, dalam pelafalan makorijul huruf 

                                                           
137Lihat Transkip Wawancara Nomor 08/W/23-IV/2018 dalam lampiran laporan hasil 

penelitian ini 

138Supeno Bambang Imam, Pelajaran Tajwid. 22. 

139Ibid.,  

140Lihat Transkip Wawancara Nomor 08/W/23-IV/2018 dalam lampiran laporan hasil 

penelitian ini 
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juga memiliki kualitas dalam melafalkan hurufnya yang harus sesuai dengan 

makhrajnya. Misalnya, huruf  Syin  itu keluarnya huruf dari pertengahan lidah 

dimantapkan dengan langit-langit di atas. Berbeda dengan huruf Sin 

keluarnya dari ujung lidah dengan ujung gigi seri bawah, dan huruf Tsa  

keluarnya dari ujung lidah dengan ujung gigi seri atas.142 Jadi antara huruf 

Tsa dan Sin itu yang membedakan hanya keluar lewat gigi seri yang atas atau 

bawah. 

Jadi, walaupun kemampuan baca al-Qur’an siswa dalam hal kelancaran 

dan tajwid sudah mengalami perbaikan, akan tetapi dalam hal makhraj siswa 

pelafalan siswa masih belum fasih. Maka dari itu, siswa masih perlu 

dibimbing oleh guru pembimbing.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                               
141Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2002). 603   

142Khudamul Ma’had, Ilmu Tajwid. 32   
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkanhasilpenelitiantentang “Strategi Pembelajaran Al-Qur’an 

Dengan Metode Yanbu’a Dalam Meningkatkan Kualitas Pelafalan Makhraj 

di MTs Darul Huda Mayak”, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pembelajaran metode Yanbu’a di MTs Darul Huda Mayak dalam setiap 

pertemuan siswa membuat lingkaran (halaqah) yang berisi 10-15 siswa 

dalam satu kelompok. Kemudian guru pembimbing menyampaikan 

materi dengan cara membaca sesuai dengan jilid yang dibaca dan 

ditirukan oleh para siswa. Dan pada akhir jam nanti siswa disuruh maju 

satu persatu guna menyetorkan bacaan yang telah dipelajari. Adapun 

pertemuan ini dilaksanakan selama 4x dalam satu minggu, dengan durasi 

waktu 30 menit dalam setiap pertemuan.   

2. Bacaan siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran al-Qur’an dengan 

metode Yanbu’a di MTs Darul Huda Mayak sudah ada perkembangan, 

dalam artian bacaan siswa sudah mulai membaik. Hal ini bisa dilihat dari 

buku jilid yang digunakan oleh siswa dengan rata-rata sudah memasuki 
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jilid 4. Tetapi siswa masih belum fasih dalam pelafalan makhraj terhusus 

siswa masih sulit membedakan makhrajnya huruf Shin, sin, dan Tha’.   

B. Saran 

Berdasarkan hasil temuan peneliti, sebagai bahan pertimbangan bagi 

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

1. Bagi kepala Madrasah Tsanawiyah Darul Huda 

Diharapkan kepada Kepala Madrasah Tsanawiyah Darul Huda 

Mayak untuk lebih giat dalam mengontrol perkembangan kegiatan 

pembelajaran al-Qur’an dengan metode Yanbu’a para siswa agar lebih 

mengetahui bagaimana kondisi dan kemampuan siswa dalam membaca 

al-Qur’an.  

2. Bagi Dewan Asatidz 

Diharapkan kepada seluruh dewan Asatidz agar lebih 

memperhatikan kualitas siswa dalam membaca al-Qur’an. Selain itu juga 

diharapkan lebih ikhlas dalam menyampaikan ilmu al-Qur’an kepada 

seluruh orang terkhususnya siswa MTs Darul Huda. 

3. Bagi siswa/santri Madrasah Tsanawiyah Darul Huda 

Diharapkan kepada seluruh santri untuk lebih berhati-hati di dalam 

membaca al-Qur’an terutama dalam hal tajwid dan pelafalan makhraj. 

Dan diharapkan kepada seluruh siswa untuk lebih sering lagi dalam 

mempelajri dan membaca  al-Qur’an setiap harinya.  

4. Bagi Peneliti Berikutnya 
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Diharapkan kepada peneliti selanjutnya dalam melakukan 

penelitian lebih memperluas dalam penggunaan metode pembelajaran al-

Qur’an, tidak harus dengan menggunakan metode Yanbu’a akan tetapi 

bisa menggunakan metode pemberian prmbelajaran lain yang sekiranya 

bias membawa dampak positif dan menjadi lebih baik. 
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Lampiran 01, 

JADWAL WAWANCARA 

 

N

o 

Tanggal dan 

Informan 

Kode Waktu Topik Wawancara Tempat 

1.  

Senin, 30 April 

2018 

Ust. Muhammad 

Mukhlas  

01/W/30-

IV/2018 

12:30-

13:00 

WIB 

Latar Belakang penggunaan 

metode Yanbu’a 

Gedung 

Perkantoran  

 

2.  

Selasa, 01 Mei 

2018 

Ust. Ahmad Faiqul 

Musyafa’ 

02/W/01-

V/2018 

11:00-

11:30 

WIB 

Latar Belakang penggunaan 

metode Yanbu’a 

Kantor ar-

Roudhoh  

3.  

Jum’at, 27-April-

2018  

Ust. Muhammad 

Hilal Lutfi  

03/W/27-

IV/2018 

14:20 – 

14:34 

WIB 

Proses Pelaksanaan dan 

penerapan penggunaan 

metode Yanbu’a 

Kamar 

Kesehatan  

4.  

Minggu, 29 April 

2018 

Ust. Muthok 

Hanafi 

04/W/29-

IV/2018 

14.30 – 

14.50 

WIB 

Proses Pelaksanaan dan 

Penerapan Penggunaan 

Metode Yanbu’a 

Kamar 7 

Dzulfah 

5.  

Selasa, 1 Mei 2018 

Ust.Muhammad 

Wahyudin 

05/W/01-

V/2018 

17:34 – 

17:50 

WIB 

Penilaian dan evaluasi 
Belakang 

Pondok 

6.  

Senin, 3 April 

2017 

Ust. Imron 

Rosyadi 

06/W/03-

4/2017 

16.30 – 

16.45 

WIB 

Penilaian dan evaluasi 
Kamar 

BINKAT  
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Pedoman Wawanara 

A. Strategi pembelajaran al-Qur’an dengan metode Yanbu’a dalam 

meningkatkan kualitas pelafalan makhraj 

1. Apa yang melatar belakangi penggunaaan metode Yanbu’a? 

2. Bagaimana pelaksanaan model beajar dengan menggunakan metode 

Yanbu’a?  

3. Apa saja faktor pendukung dalam pelaksanaan pembelajaran al-Qur’an 

dengan metode Yanbu’a ini? 

4. Bagaimana kemampuan membaca al-Qur’an para siswa setelah 

enggunakan etode Yanbu’a? 

5. Bagaimana upaya apa yang dilakukan dewan ustadz/ustadzah dalam 

meningkatkan kemampuan baca al-Qur’an siswa? 

6. Bagaimana respon siswa dalam mengikuti pembelajaran dengan metode 

Yanbu’a? 

7. Berapa lama waktu yang dibutuhkan siswa untuk mahir membaca al-

Qur’an melalui metode Yanbu’a? 

7.  

Selasa, 01 Mei 

2018 

Ust. Ahmad Faiqul 

Musyafa’ 

02/W/01-

V/2018 

11:00-

11:30 

WIB 

Hasil atau Kontribusi 

Pelaksanaan Metode 

Yanbu’a Dalam 

Meningkatkan Makhorijul 

Huruf 

Kantor ar-

Roudhoh  

8.  

Senin, 3 April 

2017 

Ust. Imron 

Rosyadi 

06/W/03-

4/2017 

16.30 – 

16.45 

WIB 

Hasil atau Kontribusi 

Pelaksanaan Metode 

Yanbu’a Dalam 

Meningkatkan Makhorijul 

Huruf 

Kamar 

BINKAT  
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B. Kontribusi pembelajaran al-Qur’an dengan metode Yanbu’a dalam 

meningkatkan kualitas pelafalan makhraj 

1. Dalam kegiatan ini adakah evaluasi? Dan Kapan evaluasi tersebut 

digunakan?  

2. Bagaiman pelaksanaan evaluasi dalam kegiatan ini dan apa saja aspek 

yang dinilai dalam evaluasi tersebut ? 

3. Apa manfaat adanya evaluasi bagi siswa? 

4. Bagaimana hasil/kontribusi siswa setelah mengkuti pembelajaran al-

Qur’an dengan metode Yanbu’a? 

5. Bagaimana pelafalan makhorijul huruf siswa yang mengikuti metode 

Yanbu’a? 
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Lampiran 2, 

TRANSKIP WAWANCARA 

 

Nomor wawancara : 01/W/30-IV/2018 

Nama Informan  : Ust. Muhammad Mukhlas. S.H.I 

Identitas Informan : Guru Sekaligus Koord. Penggunaan Metode Yanbu’a 

Hari/Tgl Wawancara : Senin, 30 April 2018 

Waktu Wawancara : 12:30-13:00 WIB 

Tempat Wawancara : Gedung Perkantoran  

Topik Wawancara : Latar Belakang penggunaan metode Yanbu’a 

Ket. Materi Wawancara 

Peneliti Apa Yang melatar belakangi penggunaan metode Yanbu’a? 

Informan Metode Yanbu’a digunakan berdasarkan usulan dari Ust. H. Abdul 

Wachid karena ketika ujian kartu kuning terdapat siswa yang 

belum bisa membaca al-Qur’an. Berdasarkan hal tersebut 

kemudian masalah ini diangkat dalam rapat dewan asatidz, dan 

memutuskan untuk menggunakan metode belajar al-Qur’an 

dengan menggunakan metode Yanbu’a.  

Adapun metode Yanbu’a  hanya digunakan kepada siswa-siswa 

yang belum bisa membaca al-Qur’an yang dikelompokkan 

menjadi beberapa kelompok. Kemudian untuk para siswa yang 
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sudah bisa membaca al-Qur’an itu mengaji atau sorogan dengan 

pembimbing masing-masing kelas. 

Refleksi Metode Yanbu’a digunakan karena terdapat para siswa/santi yang 

belum bisa membaca al-Qur’an. Dan metode ini hanya digunakan 

untuk siswa/santri ang belum bisa membaca al-Qur’an saja. 

Peneliti Bagaimana respon para siswa dalam mengikuti pembelajaran al-

Qur’an dengan metode Yanbu’a ? 

Informan Untuk respon para siswa ketika diterapkan metode Yanbu’a ini 

sangan antusias, kemudian semakin lama semakin antusias siswa 

semakin merunun, mungkin disebabkan bosan karena setiap proses 

KBM dimulai mereka disuruh ngaji kecuali pada hari-hari tertentu 

libur seperti hari senin.  

Refleksi Respon para siswa semakin lama semakin menurun hal ini bisa 

disebabkan karena siswa bosan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

 

Nomor Wawancara : 02/W/01-V/2018 

Nama Informan  : Ust. Ahmad Faiqul Musyafa’. S.Pd.I 

Identitas Informan : Guru Yanbu’a 

Hari/Tgl Wawancara : Selasa, 01 Mei 2018 

Waktu Wawancara : 11:00-11:30 WIB 

Tempat Wawancara : Kantor ar-Roudhoh  

Topik Wawancara : Latar Belakang Penggunaan Metode Yanbu’a 

Ket. Materi Wawancara 

Peneliti Apa Yang melatar belakangi penggunaan metode Yanbu’a? 

Informan Metode Yanbu’a digunakan untuk memfasilitasi siswa atau santri 

yang belum yang belum bisa membaca al-Qur’an. Sehingga 

metode ini hanya diterapkan kepada siswa atau santri yang benar-

benar belum bisa membaca al-Qur’an, dan selebihnya siswa atau 

santri  yang sudah bisa membaca al-Qur’an sorogan atau nderes di 

kelas dengan pembimbing masing-masing siswa.  

Refleksi Metode Yanbu’a hanya digunakan pada santtri atau siswa yang 

belum bisa membaca al-Qur’an sedangkan yang sudah bisa 

membaca al-AQur’an sorogan atau nderes dikelas masing-masing 

dengan pembimbing. 
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Peneliti Bagaimana respon para siswa dalam mengikuti pembelajaran al-

Qur’an dengan metode Yanbu’a ? 

Informan Dalam beberapa pertemuan terakhir ini, Untuk respon siswa hanya 

sebagian saja yang merespon dengan baik.Sedangkan selebihnya 

kurang antusias bahkan tidak sungguh-sungguh dalam mengikuti 

pembelajaran al-Qur’an dengan metode Yanbu’a ini. 

Refleksi Terdapat siswa atau santri yang kurang antusias dan tidak 

sungguh-sungguh dalam mengikuti pembelajaran  
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TRANSKIP WAWANCARA 

 

Nomor Wawancara : 03/W/27-IV/2018 

Nama Informan  : Ust. Muhammad Hilal Lutfi.  

Identitas Informan : Guru Yanbu’a 

Hari/Tgl Wawancara : Jum’at, 27-April-2018  

Waktu Wawancara : 14:20 – 14:34 WIB 

Tempat Wawancara : Kamar Kesehatan 

Topik Wawancara : Proses Pelaksanaan dan penerapan penggunaan metode 

Yanbu’a 

Ket. Materi Wawancara 

Peneliti Bagaimana penerapan model belajar dengan menggunakan metode 

Yanbu’a? 

Informan Dalam penerapannya kami menggunakan: 

1. sistem tartil agar siswa  dapat memperhatikan huruf yang 

dibaca dan ada lagi de 

2. Baca simak (guru membaca kemudian murid menirukan) 

kemudian nanti di akhir murid menyetorkan bacaanya 

kepada guru.  

Refleksi Dalam penerapannya menggunakan metode tartil dan baca simak 

dan kemudian siswa menyetorkannya. 

Peneliti Bagaimana upaya yang dilakukan dewan ustadz/ustadzah dalam 

meningkatkan kemampuan baca al-Qur’an siswa? 

Informan Upayanya adalah diakukannya sorogan-nderes al-Qur’an selama 

30 menit sebelum dimulainya proses KBM (kegiatan Belajar 

mengajar). 

Refleksi Dilakukanya sorogan atau nderes al-Qur’an selama 30 menit 

sebelum proses KBM dimulai. 

Peneliti Apa saja faktor pendukung dalam pelaksanaan mpembelajaran 

dengan metode Yanbu’a ini? 

Informan Faktor pendukung untuk sementara ini belum ada karena respon 

dari para siswa masih kurang. Dan sampai sekarang ini kami 

mengajari hanya dengan meggunakan buku jilid Yanbu’a mulai 

dari jilid 1-7.  

Refleksi Belum menggunakan faktor pendukung dan hanya masih 

menggunakan faktor utama yakni buku panduan.  

Peneliti Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mahir membaca al-

Qur’an dengan memalui metode Yanbu’a ini? 
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Informan Untuk waktu yang dibutuhkan itu sekitar 6 bula itu udah ada 

perkembangan lumayan baik, ya walaupun tidak semua dapat 

berkembang dengan cepat, tergantung siswanya masing-masing.  

Refleksi Dalam waktu 6 bulan sudah ada perkembangan yang lumayan 

baik. 
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TRANSKIP WAWANCARA 

 

Nomor Wawancara : 04/W/29-4/2018 

Nama Informan  : Ust. Muthok Hanafi,   

Identitas Informan : Guru Yanbu’a  

Hari/Tgl Wawancara : Minggu, 29 April 2018 

Waktu Wawancara : 14.30 – 14.50 WIB 

Tempat Wawancara : kamar  7 Dzulfah 

Topik Wawancara : Proses Pelaksanaan dan Penerapan Penggunaan Metode 

Yanbu’a 

Ket. Materi Wawancara 

Peneliti Bagaimana penerapan model belajar dengan menggunakan metode 

Yanbu’a? 

Informan Penerapan metode Yanbu’a yakni setiap siswa menyetorkan secara 

tartil atau membaca  pelajaran yang sudah dipelajarkan satu 

persatu dengan makhroj yang baik.  

Refleksi Siswa menyetorkan bacaan yang telah dipelajari satu persatu 

Peneliti Bagaimana upaya yang dilakukan dewan ustadz/ustadzah dalam 

meningkatkan kemampuan baca al-Qur’an siswa? 

Informan Upaya yang kami lakukan yaitu menekankan para siswa untuk 

mau menderes/membaca al-Qur’an setiap hari, karena dengan 

sering membaca nantinya para siswa itu akan semakin lancar 

dalam membaca al-Qur’an. Sebenarnya kunci bisa membaca al-

Qur’an itu hanya satu yakni mau membaca al-Qur’an setiap 

harinya. 

Refleksi Siswa ditekankan untuk menderes/membaca al-Qur’an setiap 

harinya. 

Peneliti Apa saja faktor pendukung dalam pelaksanaan mpembelajaran 

dengan metode Yanbu’a ini? 

Informan Untuk faktor pendukung kami belum menggunakan, dan untuk 

sementara ini kami hanya menggunakan buku panduan dan buku 

jilid Yanbu’a.  

Refleksi Untuk faktor pendukung belum menggunakan. 

Peneliti Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mahir membaca al-

Qur’an dengan memalui metode Yanbu’a ini? 

Informan Lamanya waktu yang dibutuhkan yaitu tergantung siswa, misalkan 

siswa yang belum bisa membaca al-Qur’an sama siswa yang 

belum kenal huruf itu membutuhkan perlakuan yang beda dan 
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waktu yang berbeda juga. Tapi umumnya 6 bulan sdah ada 

perkembangkan yang signifikan. 

Refleksi Dalam penggunaan metode Yanbu’a membutuhkan waktu sekitar 

6 bulan perkembangannya sudah signifikan.  
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TRANSKIP WAWANCARA 

 

Nomor Wawancara : 05/W/01-V/2018 

Nama Informan  : Ust. Muhammad  Wahyudin, S.Pd. 

Identitas Informan : Guru Yanbu’a 

Hari/Tgl Wawancara : Selasa, 1 Mei 2018 

Waktu Wawancara : 17:34 – 17:50 WIB 

Tempat Wawancara : Belakang Pondok 

Topik Wawancara : penilaian dan Evaluasi 

Ket. Materi Wawancara 

Peneliti Dalam kegiatan ini apakah ada evaluasi? Jika ada kapankah 

evaluasi digunakan ? 

Informan Untuk evaluasi tertulis belum ada, akan tetapi kami menunjuk 

siswa untuk melihat perkembangan. Misalnya si A disusruh 

membuka buku Yanbu’a dan disuruh membaca jika siswa sudah 

bagus membacanya maka baru dinaikan jilid selanjutnya. 

Refleksi Untuk evaluasi siswa langsung ditunjuk untuk membaca, jika baik 

maka  akan lanjut pada jilid selanjutnya. 

Peneliti Bagaimana pelaksanaan evaluasi dalam kegiatan ini dan apa saja 

aspek yang dinilai? 

Informan Belum ada evaluasi. Kami hanya meliat dari segi bacaan siswa 

seperti tajwid, makhrajnya dan lain-lain. 

Refleksi Para pembimbing hanya melihat dari segi bacaan siswa dalam  

segi makhraj dan tajwid 

 

  



98 
 

TRANSKIP WAWANCARA 

 

Nomor Wawancara : 06/W/03-4/2017 

Nama Informan  : Ust. Imron Rosyadi, S.Pd. 

Identitas Informan : Guru Yanbu’a 

Hari/Tgl Wawancara : Senin, 3 April 2017 

Waktu Wawancara : 16.30 – 16.30 WIB 

Tempat Wawancara : Kamar Binkat 

Topik Wawancara : Evaluasi  

Ket. Materi Wawancara 

Peneliti Dalam kegiatan ini apakah ada evaluasi? Jika ada kapankah 

evaluasi digunakan ? 

Informan Untuk evaluasi selama ini belum ada, karena ini hanya kegiatan 

tambahan. Adapun kami hanya melihat perkembangan siswa yang 

dibimbing kapan akan naik pada jilid selanjutnyadan fokus kami 

pada kegiatan ini untuk membimbing para siswa agar mampu 

membaca al-Qur’an dengan baik dan benar. 

Refleksi Dalam kegiatan ini belum/tidak menggunakan evaluasi  

Peneliti Bagaimana pelaksanaan evaluasi dalam kegiatan ini dan apa saja 

aspek yang dinilai? 

Informan Pelaksanaan evaluasi belum ada. Adapun kami dalam hanya 

menilai dan melihat dari perkembangan gaya baca al-Qur’an 

siswa, seperti makhraj dan tajwidnya sudah ada perkembangan 

atau belum. Sementara kami menilai hanya dari segi itu. 

Refleksi Untuk penilaian sementara dilihat dari cara siswa membaca al-

Qur’an sudah sesuai tajwid dan makhrajnya belum untuk 

mengukur kemampuan baca siswa. 
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TRANSKIP WAWANCARA 

 

Nomor Wawancara : 07/W/01-V/2018 

Nama Informan  : Ust. Ahmad Faiqul Musyafa’. S.Pd.I 

Identitas Informan : Guru Yanbu’a 

Hari/Tgl Wawancara : Selasa, 01 Maret 2018 

Waktu Wawancara : 11:00-11:30 WIB 

Tempat Wawancara : Kantor ar-Roudhoh 

Topik Wawancara : Hasil atau Kontribusi Pelaksanaan Metode Yanbu’a 

Dalam Meningkatkan Makhorijul Huruf  

Ket. Materi Wawancara 

Peneliti Bagaimana kemampuan membaca al-Qur’an siswa setelah 

menggunakan metode Yanbu’a? 

Informan Untuk kemampuan siswa setelah mengikuti metode Yanbu’a 

sudah ada penignkatan. Akan tetapi para siswa masih butuh 

bimbingan dari guru untuk meningkatkan kemampuannya dalam 

membaca al-Qur’an.  

Refleksi Selama mengikuti kegiatan Yanbu’a siswa sudah mengalami 

penignkatan, tetapi masih butuh bimbvingan dari guru.  

Peneliti Bagaimana hasil/kontribusi siswa setelah mengikuti pembelajaran 

al-Qur’an dengan metode Yanbu’a? 

Informan Hasil dari kegiatan pembelajaran Yanbu’a, para siswa sudah ada 

sebagian yang mampu membaca al-Qur’an.  

Refleksi Sebagaian siswa sudah ada yang bisa membaca al-Qur’an.  

Peneliti Bagaimana pelafalan makhorijul huruf siswa yang mengikuti 

metode Yanbu’a? 

Informan Untuk pelafalan makhorijul huruf, siswa masih belum fasih. 

Karena fokus kami terlebih dahulu membimbing siswa agar siswa 

bisa membaca al-Qur’an. Selebinya untuk makhorijul huruf 

dilaksanakan setelah siswa sudah bisa membaca al-Qur’an.  

Refleksi Felafalan makhorijul huruf siswa masih kurang fasih. 
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TRANSKIP WAWANCARA 

 

Nomor Wawancara : 08/W/23-IV/2018 

Nama Informan  : Ust. Imron Rosyadi, S.Pd. 

Identitas Informan : Guru Yanbu’a 

Hari/Tgl Wawancara : Senin, 23 April 2018 

Waktu Wawancara : 16.30 – 16.30 WIB 

Tempat Wawancara : Kamar Binkat 

Topik Wawancara : Hasil atau Kontribusi Pelaksanaan Metode Yanbu’a 

Dalam Meningkatkan Makhorijul Huruf  

Ket. Materi Wawancara 

Peneliti Bagaimana kemampuan membaca al-Qur’an siswa setelah 

menggunakan metode Yanbu’a? 

Informan Alhamdulillah kemampuan membaca siswa sekarang telah ada 

perubahan yang membaik, yang awalnya belum bisa membaca al-

Qur’an sekarang sudah bisa membaca al-Qur’an. Sekrang tinggal 

siswanya saja mau nderes/membaca al-Qur’an atau tidak, jika 

sering nderes insyaAllah membacanya akan semakin membaik. 

Refleksi Kemampuan membaca al-Qur’an siswa telah mengalami 

perubahan yang baik, hanya kurang rajin lagi dalam membaca agar 

bacaannya akan tambah membaik 

Peneliti Bagaimana hasil/kontribusi siswa setelah mengikuti pembelajaran 

al-Qur’an dengan metode Yanbu’a? 

Informan Untuk hasil dari kegiatan ini yaitu siswa sudah ada yang bisa 

membaca al-Qur’an walaupun ada sebaigian yang bacaannya 

belum sempurna.  

Refleksi Siswa telah bisa membaca al-Qur’an walaupun masih belum 

sempurn.  

Peneliti Bagaimana pelafalan makhorijul huruf siswa yang mengikuti 

metode Yanbu’a? 

Informan Pelafalan makhorijul huruf siswa masih ada yang belum baik 

seperti siswa masih belum bisa membedakan huruf “syin, sin dan 

tsa”.  

Refleksi Masih terdapat kekurangan dalam pelafalan makhraj siswa seperti 

belum bisa membedakan huruf “syin, sin, dan tsa”.  
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Lampiran 03,  

JADWAL OBSERVASI 

No Tanggal 

Pengamatan 

Kode Waktu 

Pengamatan 

Tempat Pengamatan 

1.  
Selasa, 16 Januari 

2018 
16/O/,01-IV/201 8 07:00 WIB Masjid Manarul Huda dan yalamlam 

2.  Rabu, 4 April 2018 04/O/4-IV/2018 07:00 WIB 
Masjid Manarul Huda, yalamlam, 

dan kamr kesehatan  

3.  kamis, 5 April 2018 05/O/4-IV/2018 07:00 WIB Masjid Manarul Huda dan yalamlam 
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Lampiran 4,  

TRANSKIP OBSERVASI 

 

Nomor Catatan Wawancara : 01/O/16-I/2018 

Hari/Tanggal Pengamatan : Selasa, 16 Januari 2018 

Waktu Pengamatan  : 07:15 – 07: 30 WIB 

Lokasi Pengamatan  : Serambi Masjid Manarul Huda 

Dideskripsikan Pukul  : 20.00 – 21.00 WIB 

Deskripsi

Hasil 

Observasi 

Pada saat itu ada sebuah kelompok yang guru pembimbingnya 

yang belum datang. Sedangkan para siswa tidak mempelajari buku 

panduan jilid yang telah diberikan, akan tetapi mereka malah sibuk 

bermain/guyon dengan temannya.   

Berbeda dengan kelompok yang pembimbingnya sudah dating 

mereka terlihat diam dan menghormati gurunya. 

Refleksi Para antusias kurang antusias dalam mengikuti pemeblajaran, 

dalam artian mereka hanya mau membaca jikaada guru 

pembimbingnya saja. 
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TRANSKIP OBSERVASI 

 

Nomor Catatan Wawancara : 02/O/4-IV/2018 

Hari/Tanggal Pengamatan : Rabu, 4 April 2018 

Waktu Pengamatan  : 07:00 – 07:30 

Lokasi Pengamatan  : Serambi Masjid Manarul Huda 

Dideskripsikan Pukul  : 20.00 – 21.00 WIB 

Deskripsi

HasilObse

rvasi 

 Pada suatu saat ketika saya observasi melihat suatu kelompok 

yan dibiming oleh ustadz faiqul msyafa’ para sisa terlihat 

kondusif dan memperhatkan mempersiapkan setoran yang akan 

disetorkan ketika maju nanti, berbeda dengan kelompok yang 

dibimbing oleh unstadz hilal para siswa terlihat tidak 

mempersiapkan setoran yang akan disetorkan nanti ketika 

maju, melainkan mereka malah asik ngobrol denan teman 

disampingnya.  

 Para sisiwa terlihat hanya menggunakan bukukitab Yanbu’a, 

dalam artian siswa tidak menggunakan buku atau materi 

tambahan atau faktor pendukung.  

Refleksi Padakelompok tertentu Kurangnya kesadaran siswa untuk ingin 

bisa membaca al-Qur’an, sehingga mereka kurang memperhatikan 

guru dan tidak mempersiapkan setoran yang akan disetorkan nanti. 
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TRANSKIP OBSERVASI 

 

Nomor Catatan Wawancara : 03/O/5-IV/2018 

Hari/Tanggal Pengamatan : kamis, 5 April 2018 

Waktu Pengamatan  : 07:15 – 07: 30 WIB 

Lokasi Pengamatan  : Serambi Masjid Manarul Huda 

Dideskripsikan Pukul  : 20.00 – 21.00 WIB 

Deskripsi

HasilObse

rvasi 

Suatu saat ketika madrasah mulai mendekati dengan kegiatan ujian 

kelas  IX, kegiatan ngaji  rutin dengan metode Yanbu’a juga 

tampak mengendor. Hal ini terlihat ada bebrapa kelompok yang  

kosong/gurunya tidak dapat hadir karena sibuk mempersiapkan 

ujian dan juga pada saat itu semangat para siswa telah menurun.  

Refleksi Semangat siswa mulai turun ketika hari-hari mendekati kegiatan 

ujian kelas IX. 
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TRANSKIP OBSERVASI 

 

Nomor Catatan Wawancara : 04/O/5-IV/2018 

Hari/Tanggal Pengamatan : kamis, 5 April 2018 

Waktu Pengamatan  : 07:15 – 07: 30 WIB 

Lokasi Pengamatan  : Serambi Masjid Manarul Huda 

Dideskripsikan Pukul  : 20.00 – 21.00 WIB 

 
Refleksi Siswa menyetorkan hasil bacaanya dengan maju satu persatu 
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TRANSKIP OBSERVASI 

 

Nomor Catatan Wawancara : 05/O/5-IV/2018 

Hari/Tanggal Pengamatan : kamis, 5 April 2018 

Waktu Pengamatan  : 07:15 – 07: 30 WIB 

Lokasi Pengamatan  : Serambi Masjid Manarul Huda 

Dideskripsikan Pukul  : 20.00 – 21.00 WIB 

 

 
Refleksi Kegiatan pembelajaran al-Qur’an dengan metode Yanbu’a 
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Lampiran 5, 

TRANSKIP DOKUMENTASI 

Kode   : 01/D/29-IV/2018 

Bentuk   : Tulisan 

Isi Dokumentasi : Sejarah Berdirinya Maadrasah Tsanawiyah Darul Huda  

Tanggal Pencatatan : 29 April 2018 

Jam Pencatatan : 11:30-12:30 

TopikWawancara : 

 

Bukti 

Dokumentasi 

Pondok Pesantren Darul Huda merupakan salah satu 

pondok pesantren yang merupakan metode salafiyyah dan 

haditsah, berdiri tahun 1968 di bawah asuhan KH. Hasyim 

Sholeh. Metode salaf yang digunakan di Pondok Pesantren 

Darul Huda adalah metode sorogan, wetonan, dan sekolah 

diniyah Miftahul Huda. Sedangkan metode modern yang 

dimaksudkan adalah adanya penyelenggaraan sekolah formal 

kurikulum Departemen Agama. Dengan metode tersebut santri 

Pondok Pesantren Darul Huda diharapkan dapat mempelajari 

ilmu agama secara utuh. 

Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo 

pada awal berdirinya mempunyai pengertian yang sangat 

sederhana sekali, yaitu sebagai tempat pendidikan yang 

mempelajari ilmu pengetahuan agama Islam di bawah 

bimbingan seorang kyai atau guru. Sejalan dengan 

perkembangn jaman tuntutan masyarakat dewasa ini, lembaga 

pesantren masih tetap bertahan dalam pendidikan salafiyah dan 

modern, bahkan semakin eksis berkembang, baik dari segi 

jumlah santrinya, tujuannya, maupun sistem pendidikan yang 

diselenggarakan. 

Untuk menjawab tantangan dan tuntutan jaman serta 

terdorong untuk berperan aktif melaksanakan program 

pemerintah dalam membangun manusia seutuhnya berdasarkan 

Pancasila dan UUD 1945. Pondok Pesantren Darul Huda 

mendirikan Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah Darul 

Huda. 

Madrasah Tsanawiyah “Darul Huda” yang berdiri pada 

tanggal 29 Nopember 1990 dengan Nomor Izin Pendirian 

Sekolah  W.m. 06/03/004/B/KET/1990, dan bernaung di bawah 

Yayasan Pondok Pesantren “Darul Huda”, merupakan salah 

satu dari sekian Madrasah Tsanawiyah  yang ada di kabupaten 

Ponorogo.  

Madrasah Tsanawiyah “Darul Huda” sebagaimana 

Yayasan Pondok Pesantren  “Darul Huda”, tempat 

bernaungnya,  menggunakan metode " ِِ ِالحديثة ِالسلفية ِنهج على " 
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dengan pengertian ; "ِِلح"ِالمـحافظةِعلىِالقديمِالصالحِواألخذِبالجديدِاألص   

yang artinya tetap melestarikan sesuatu yang lama 

(konvensional) yang baik dan memadukan sesuatu yang baru 

(modern) yang lebih baik.  

Metode ini diharapkan sesuai arah kebijakan pemerintah 

mengenai kurikulum tahun 2004 dengan Pendekatan Berbasis 

Kompetensi yang mulai diberlakukan tahun 2004. 

Refleksi Melihat dari sejarah berdirinya Madrasah Tsanawiyah Darul 

Huda. K.H. Hasyim Sholeh ingin bahwa santri itu tidak hanya 

bisa mengaji (kitab kuning) saja. Maka dari itu beliau 

mendirikan sekolah formal (MTs).  
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TRANSKIP DOKUMENTASI 

Kode   : 02/D/29-IV/2018 

Bentuk   : Tulisan 

Isi Dokumentasi : Status madrasah  

Tanggal Pencatatan : 29 April 2018 

Jam Pencatatan : 11:30-12:30 

TopikWawancara : 

 

Bukti 

Dokumentasi 

Madrasah Tsanawiyah “Darul Huda” sejak awal berdirinya 

sesuai dengan Izin Pendirian Madrasah dari Kantor wilayah 

Departemen Agama RI, No.  W.m. 06/03/004/B/KET/1990 

tanggal 29 Nopember 1990. dengan  Nomor Statatistik 

Madrasah ( NSM ) 212 350 216 042.  

Sesuai dengan jenjang akriditasi dari Departeman Agama 

Republik Indonesia nomor: WM.06/PR.02-03/0876/2000 

tanggal 20 Maret 2000 Madrasah Tsanawiyah “Darul Huda” 

memiliki Status DIAKUI. 

Sesuai sertifikat Nomor Identitas Sekolah ( NIS ) Dinas 

Pendidikan Nasional Kabupaten Ponorogo nomor : 421 / 1228 / 

405.17 / 2003 Madrasah Tsanawiyah “Darul Huda” tercatat 

dengan Nomor Identitas Sekolah     ( NIS ) 21 00 10  

Pada  tanggal, 12 Oktober 2005 Madrasah Tsanawiyah 

“Darul Huda” ditetapkan status akriditasinya dengan predikat B 

sesuai dengan SK Departeman Agama Republik Indonesia 

nomor : B/Kw.13.4/MTs/686/2005. 

Refleksi Madrasah Tsanawiyah Darul Huda merupakan 

sekolah/madrasah yang memiliki status DIAKUI oleh 

pemerintah. 
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TRANSKIP DOKUMENTASI 

Kode   : 03/D/29-IV/2018 

Bentuk   : Tulisan 

Isi Dokumentasi : Visi, Misi, dan Tujuan MTs Darul Huda  

Tanggal Pencatatan : 29 April 2018 

Jam Pencatatan : 11:30-12:30 

TopikWawancara : 

 

Bukti 

Dokumentasi 

Bagi setiap lembaga pastilah mempunyai visi, misi 

untuk mewujudkan tujuan dari lembaga tersebut. Adapun visi 

dan misinya yaitu: 

 Visi: "Dengan berilmu, beramal dan bertaqwa tercapailah 

Insan Kamil yang berakhlaqul Karimah". Penguasaan Ilmu 

Agama dan Ilmu Pengetahuan Umum yang secara nyata 

diamalkan dalam kehidupan sehari – hari dengan dilandasi 

atas Ketaqwaan terhadap Allah SWT, dengan kata lain 

menciptakan manusia yang berwawasan keilmuan dan 

mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan, sebagai 

makhluq individu dan sosial yang selalu berorientsi kepada 

keridloan Allah sehingga terwujudlah Insan Kamil yang 

berakhlaqul Karimah. 

 Misi: Memberikan penguasaan Ilmu Agama Islam dan 

Ilmu Pengetahuan, sesuai dengan tingkat kemampuan dan 

kebutuhan, sebagai persiapan untuk melanjutkan 

Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan hidup 

bermasyarakat secara ISLAMI. 

 Tujuan: Menciptakan Intelektual Muslim yang 

berwawasan kebangsaan yang mampu mengaktualisasikan 

nilai–nilai Islam ke dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara. 

 

Refleksi Madrasah Tsanawiyah Darul Huda mempunyai visi dan misi 

untuk menanamkan pada diri santrinya yaitu jiwa bakti yang 

luhur dengan menjadi pribadi yang berilmu, beramal dan 

bertaqwa serta dilandasi dengan akhlaqul karimah. 
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TRANSKIP DOKUMENTASI 

Kode   : 04/D/29-IV/2018 

Bentuk   : Tulisan 

Isi Dokumentasi : Letak Geografis MTs Darul Huda  

Tanggal Pencatatan : 29 April 2018 

Jam Pencatatan : 11:30-12:30 

TopikWawancara : 

 

Bukti 

Dokumentasi 

Lokasi Madrasah Diniyah Miftahul Huda Mayak 

Tonatan Ponorogo secara geografis terletak di Kota Ponorogo, 

tepatnya di jalan Ir. H. Juanda Gg IV nomor 38 Ponorogo, 

tepatnya di Dusun Mayak, Kelurahan Tonatan, Kecamatan 

Kota Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. 

Adapun batasan lokasi tersebut adalah: 

Sebelah Utara : Jalan Menur Ronowijayan 

Sebelah Selatan : Kantor Kementerian Agama 

Sebelah Timur : Jalan Suprapto 

Sebelah Barat : Jalan Ir. H. Juanda Gg. VI 

Letak Madrasah Diniyah Miftahul Huda Mayak Tonatan 

Ponorogo dari Kecamatan Kota Ponorogo sekitar kurang lebih 1 km, 

sedangkan dari Kabupaten Ponorogo sekitar kurang lebih 3 km. 

Refleksi Letak MTs Darul Huda sangat strategis, sehingga sangat mudah 

untuk dijangkau oleh semua masyarakat. 
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TRANSKIP DOKUMENTASI 

Kode   : 05/D/23-V/2017 

Bentuk   : Tulisan 

Isi Dokumentasi : Struktur MTs Darul Huda  

Tanggal Pencatatan : 29 April 2018 

Jam Pencatatan : 11:30-12:30 

TopikWawancara : 
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TRANSKIP DOKUMENTASI 

Kode   : 06/D/23-V/2017 

Bentuk   : Tulisan 

Isi Dokumentasi : Struktur MTs Darul Huda  

Tanggal Pencatatan : 29 April 2018 

Jam Pencatatan : 11:30-12:30 

TopikWawancara : 

 

 

Bukti 

Dokumentasi 

Adapun struktur organisasi MTs Darul Huda Mayak adalah 

sebagai berikut: 

a. Pimpinan Yayasan : KH. Abdussami’ Hasyim 

b. Kepala Madrasah  : Muhamad Syamsi Hasan, SE 

c. WaKa. Kurikulum : 1. Joko Yulianto, S.Pd. 

  2. Maghfur, S.Pd. 

  3. Widi Febrianto, S.Pd. 

  4. Riyan Yuniarga, S.Pd. 

  5. M. Abdul Chak Samsul A.  

d. WaKa. Kesiswaan : 1. Umijan 

  2. Yasin Munandar 

  3. Achid Fadli, S.Pd.I  

  4. Agus Yusuf Alamsyah, S.Pd.I 

e. WaKa. SarPras  : 1. Anwar, S.H.I 

  2. Makrus Sholeh, S.Pd.I 

  3. Arif Hidayatulloh 

  4. M. Abdul Chanan, S.Pd.I 

  5. Purwanto  

f. WaKa. Tata Usaha : Ali Muttaqin 

g. Dewan Asatidz/Ustadzat  

h. Siswa/Siswi 

Refleksi Untuk memudahkan sistem kerda di MTs Darul Huda Mayak 

maka dari itu diperlukan struktur organisasi agar kegiatan dapat 

berjalan dengan lancar.  
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TRANSKIP DOKUMENTASI 

Kode   : 07/D/29-IV/2018 

Bentuk   : Tulisan 

Isi Dokumentasi : KeadaanJumlahDewanAsatidzdanSantri 

Tanggal Pencatatan : 29 April 2018 

Jam Pencatatan : 11:30-12:30 

TopikWawancara : 

 

BuktiDokum

entasi 

c. Keadaan Jumlah Dewan Asatidz/Ustadzat 

Keadaan Asatidz/Ustadzat dan tenaga pengajar di 

Madrasah Tsanawiyah Darul Huda berjumlah ± 134 orang. 

Tenaga pengajar yang ada memiliki latar belakang pendidikan 

yang berbeda-beda, baik yang berasal dari lulusan Pondok-

pondok Salaf di Jawa seperti Pondok Al Anwar Sarang, pondok 

Lirboyo Kediri, Pondok Ploso Kediri dan beberapa 

Universitas/Perguruan Tinggi seperti IAIN Ponorogo, UIN 

Sunan Kalijaga Jogjakarta, UIN Maliki Malang dan lain 

sebagainya. 

d. Keadaan Jumlah Santri/Siswa 

Jumlah santri Madrasah Tsanawiyah Darul Huda baik 

putra maupun putri ± 2.430yang terpencar dalam ± 80 kelas, 

mulai dari jenjang kelas VII, VIII, dan IX.  

Refleksi Madrasah Tsanawiyah Darul Huda  memiliki jumlah tenaga 

pendidik yang kurang memadai dengan banyaknya jumlah 

siswa yang ada. 

 

1. Keadaan Jumlah Dewan Asatidz wal Ustadzat 

No Nama Tempat Pendidikan 

1 Aan Nur Fauzi, S.Pd Madiun S1 

2 Abdul Adhim, S.Pd.I Ponorogo S1 

3 Abdul Wachid, S.Pd.I Ponorogo S1 

4 Afif Choirul Ichwan, S.Pd.I Ponorogo S1 

5 Agus Susanto, S.Pd Ponorogo S1 

6 Agus Yusuf Alamsyah, S.Pd.I Magetan S1 

7 Ahid Fadli, S.Pd.I Ponorogo S1 

8 Ahmad Busyro Latif Ponorogo SMA 

9 Ahmad Faiqul Musyaffa', S.Pd.I Madiun SMA 

10 Ahmad Fatkul Khoiri, S.Pd.I Ponorogo S1 

11 Ahmad Hamrofi, S.H.I Ponorogo S1 

12 Ahmad Zainuri Khalil  Magetan SMA 

13 Ahmad Zakan Ghofarik, S.Pd.I Madiun S1 

14 Alfin Hasanul Huda, S.Pd.I Ponorogo SMA 
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15 Alfiyan Fahrudin, S.Pd Ponorogo S1 

16 Ali Muttaqin, S.Pd.I Ponorogo S1 

17 Anies Feti Astuti, S.Pd Ponorogo S1 

18 Anik Pujiama, S.Ag. Ponorogo S1 

19 Anik Retmawati, S. Pd Ponorogo S1 

20 Anik Widowati, S.Pd Ponorogo S1 

21 Anwar, S.H.I Ponorogo S1 

22 Arif Hidayatulloh Madiun SMA 

23 Arif Saifuddin Zuhri, S.Pd Ponorogo S1 

24 Asna Minnatul Afifah, S.H.I Ponorogo S1 

25 Ata Najdatul Luthfiana, S.Pd Ponorogo S1 

26 Atik Karomatus Sholihah, S. Pd Ponorogo S1 

27 Binti Rosyidah, S.H.I Ponroogo S1 

28 Budi Siswandi, S.Pd Ponorogo S1 

29 Chalyda Ulfa Hidayah Noor, S.Pd.I Madiun S1 

30 Choirul Anam, S. H. I Blitar S1 

31 Dana Akhmad Dahlani, Lc Ponorogo S1 

32 Deny Kurniawan, S.Pd Ponorogo S1 

33 Dewi Ratna Kuswardani, S.Pd Ponorogo S1 

34 Dewi Rokhiana, S.Pd.I Ponorogo S1 

35 Dhian Lilis Anggraeni, S.Pd Ponorogo S1 

36 Drs. Imam Ghozali Ponorogo S1 

37 Drs. Khoirul Muttaqin Ponorogo S1 

38 Duwi Yuni Yarohmani, S.Pd Ponorogo S1 

39 Ella Indriani, S.E Ponorogo S1 

40 Etik Nisakurin, S. Pd Ponorogo S1 

41 Fahmi Putro Laksono, S.Pd Ponorogo S1 

42 Fajriya Shofiyatin Nilatzulfa, S.Pd.I Ponorogo S1 

43 Farida Nurlaili, S.Pd Ponorogo S1 

44 Fatimatuz Zahra, S.Pd.I Ponorogo S1 

45 Fauzi Nur Hanifah, S.Th.I Ponorogo S1 

46 Fitriyah, S. Pd. I Ponorogo S1 

47 Fuad Ali Muntaha, S.Th.I Ponorogo S1 

48 Hariyono Ponorogo PGA 

49 Hasilul Fawaid, M. Pd. I Ponorogo S2 

50 Hawin Akhsan Dawudi, S.Pd Ponorogo S1 

51 Hendrik Hermawan, M.Pd Sampang S2 

52 Heny Windria Hastuti, S. Pd Ponorogo S1 

53 Herlina Puspitasari, S. Pd Ponorogo S1 

54 Ibnu Mujahidin, S.H.I Ngawi S1 

55 Ika Nurhayati, S.Pd Ponorogo S1 
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56 Ikhwan Shodiqin, S.H.I Magetan S1 

57 Imam Ahmad, S.Pd.I Blora S1 

58 Imam Buchori, S.Th.I Ngawi S1 

59 Imam Muntoha, S.Pd.I Ponorogo S1 

60 Imam Saroni, S.Kom Ponorogo S1 

61 Isna Nur Fityana, S.Si Magetan S1 

62 Itsnawati Muniroh, S.Pd.I Pacitan S1 

63 Joko Yulianto, S. Pd Ponorogo S1 

64 Juair, S. Ag, S. Pd Ponorogo S1 

65 Krisna Herawati, S.Pd.I Madiun S1 

66 Kunaefi, S.Pd Ponorogo S1 

67 Kustianah, S.Pd Ponorogo S1 

68 Laily Rohmawati, S.Pd.I Ponorogo S1 

69 Linda Nurul Hidayati, S.Pd.I Madiun S1 

70 Lutfi Zahrotunnisa' Ponorogo SMA 

71 M. Agus Budiawan, S.H.I Kediri S1 

72 M. Arwani Ngawi SMA 

73 M. Kholis Hidayat, S.H.I Pati S1 

74 Mahpur, S. Pd Ponorogo S1 

75 Makrus Soleh, S. Pd. I Pasuruan S1 

76 Manshur Choirul Abdillah, S.Pd Ponorogo S1 

77 Misnan, S.Pd.I Pulau Kijang S1 

78 Mohamad Taufikurrohman Ponorogo SMA 

79 Mohammad Ali Hisam, A.Md Ponorogo   

80 Mufid Syaiful Akhyar Mugomulyo SLTA 

81 Muh. Maksum, M.E.Sy Magetan S2 

82 Muh. Maksum, S. Pd Ponorogo S1 

83 Muh. Muftiy Amiin, S.Pd.I Ponorogo S1 

84 Muhamad Arifin, S.H.I Madiun S1 

85 Muhamad Syamsi Hasan, S.E Ponorogo S1 

86 Muhamad Zamroni, S.Pd Ponorogo S1 

87 Muhammad Abdul Channan Ponorogo SMA 

88 Muhammad Muhlas, S.H.I Ngawi S1 

89 Muhammad Tohari, S.Pd Ponorogo S1 

90 Muzakiyatul Maghfiroh Magetan SLTA 

91 Nia Zusfiasari, S.Pd Ponorogo S1 

92 Nidaul Ikromah, S.Pd Ponorogo S1 

93 Nur Aisiyah, S. Pd Ponorogo S1 

94 Nur Hidayah, S.Pd.I Ponorogo S1 

95 Nurlaili, S.Pd.I Ponorogo S1 

96 Nurul Khoiriyah, S. Pd Ponorogo S1 
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97 Nurul Laelatil Mufarihah, S.Pd Ponorogo S1 

98 Nuryanta, S.H.I Ponorogo S1 

99 Randi Villa Burhannudin, S.Pd Ponorogo S1 

100 Risko Efendi, S.H.I Wonogiri S1 

101 Riyan Yuniarga, S.Pd Madiun S1 

102 Rois Hidayat Ngawi SMA 

103 Rudi Ariyanto, S. Pd. Ponorogo S1 

104 Sa'adan Rohmani, S.Pd.I Ngawi S1 

105 Shalihul Huda, S. Pd.I Jepara S1 

106 Siti Husnul Khotimah, S.Pd Ponorogo S1 

107 Siti Maisaroh, S.Pd.I Ponorogo S1 

108 Siti Nurul Muhayatin, S.Kom Ponorogo S1 

109 Siti Romelah, S.Pd.I Magetan S1 

110 Sriwulanningsih, S.Pd.I Ponorogo S1 

111 Sulis Setyowati, S.Pd Magetan S1 

112 Syahril Mubarok, S.Pd.I Ngawi S1 

113 Taufik Ahsani, S.Kom Ponorogo S1 

114 Taufiq Rofi'i, S.Pd Pacitan S1 

115 Teri Tisnawati, S.Pd Ponorogo S1 

116 Titik Dwi Kristiandari S. Pd Blitar S1 

117 Titik Yulita, S.Pd Ponorogo S1 

118 Tony Wahyudi, S.Pd Magetan S1 

119 Tri Ratna Sari, S.Pd.I    S1 

120 Ufi Ainur Rofi'ah, S.Pd Ponorogo S1 

121 Umi Salamah, S.Pd.I Ponorogo S1 

122 Umijan Semarang SLTA 

123 Ummul Latifah, S.Pd Ponorogo S1 

124 Unun Hidayatul Yanah, S.Pd.I Ponorogo S1 

125 Uskurin Nikmatin, S.Pd.I Ponorogo S1 

126 Uswatun Khasanah, S.H.I Malang S1 

127 Wahid Fatoni, S.Pd.I Pacitan S1 

128 Widi Febrianto, S.Pd.I Ponorogo S1 

129 Yanti Pupitasari, S.H.I Ngawi S1 

130 Yasin Budyoko, M.E Wonogiri S2 

131 Yasin Munandar Wonogiri SLTA 

132 Yeni Anita, S.Pd Ponorogo S1 

133 Yudi Adi Wibowo, S.Pd Ponorogo S1 

134 Yusuf Muslih Madiun SLTA 
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2. Keadaan Jumlah Santri MTs Darul Huda 

 KELAS 

VII 

Siswa 

VIII 

Siswa 

IX  

TOTAL 
Rombel Rombel 

Rombel Siswa 

30 864 29 816 30 903 2.583 
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TRANSKIP DOKUMENTASI 

Kode   : 08/D/29-IV/2018 

Bentuk   : Tulisan 

Isi Dokumentasi : Sarana dan Prasarana 

Tanggal Pencatatan : 29 April 2018 

Jam Pencatatan : 11:30-12:30 

Topik Wawancara : 

 

BuktiDokum

entasi 

a. Status Tanah : Milik Sendiri 

b. Luas Tanah :  20.000 m² 

c. Bangunan 

: 

Ada 5 Gedung (Madrasah Depan, 

Perkantoran, Al-Haromain, Arafah, 

dan Semi Permanen) 

d. Status 

Bangunan 
: Gabung dengan Pondok 

e. Ruang Kelas : Ada (80 Ruang) 

Ruang Tamu : 1 Ruang Tamu 

Ruang Perpustakaan : 2 Ruang Perpustakaan 

Ruang Ka. Madrasah : 1 Ruang Ka. Madrasah 

Ruang Guru : 1 Ruang Guru 

Ruang BP/BK : 1 Ruang BP/BK 

Ruang Tata Usaha : 2 Ruang Tata Usaha 

Ruang UKS : 1 Ruang UKS 

Lab. Komputer : 2 Lab. Komputer 

Koperasi : 1 Koperasi 

Ruang OSIS : 2 Ruang OSIS 

Kamar mandi guru : 4 ruang 
 

Refleksi MTs Darul Huda memiliki sarana dan prasarana yang memadai 

guna menunjang proses kegiatan belajar dan mengajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


