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ABSTRAK 

 

Lutfiani, Nurvina. 2018. Penerapan Metode An-Nahdliyah dalam Pembelajaran 

Membaca Alqur’an di TPQ Miftahunnajah Josari Jetis Ponorogo. Skripsi. 

Jurusan Pendidikan Guru MI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut 

Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag. 

Kata Kunci: Metode, An-Nahdliyah, Alqur’an. 

Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi oleh sebuah fenomena di  

Lembaga TPQ Miftahunnajah dalam proses kegiatan pembelajaran membaca 

Alqur’an menggunakan metode An-Nahdliyah, karena Metode An-Nahdliyah ini  

banyak memiliki keunggulan. Akan tetapi dalam pembelajarannya masih ada 

beberapa santri yang mengalami kesulitan pada saat membaca Alqur’an misalnya 

dalam menyesuaikan ketukan dengan huruf-huruf yang ada di Alqur’an. Selain itu 

juga kesulitan dalam membaca huruf hijaiyah sesuai dengan panjang pendek serta 

kesesuaian makhrojnya. Berdasarkan dari permasalahan di atas, maka penelitian 

ini difokuskan pada problematika penerapan metode An-Nahdliyah dalam 

pembelajaran membaca Alqur’an. 

Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan langkah-langkah 

penyampaian metode An-Nahdliyah dalam pembelajaran membaca Alqur’an di 

TPQ Miftahunnajah Josari Jetis Ponorogo, Untuk mengetahui faktor-faktor 

pendukung dan penghambat dalam pembelajaran memebaca Alqur’an melalui 

metode An-Nahdliyah di TPQ Miftahunnajah Josari Jetis Ponorogo. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif jenis penelitian studi kasus. Teknik analisis data mengikuti konsep Miles 

dan Hubberman yang terdiri dari: reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan/verifikasi. 

 Kesimpulan dari penelitian ini adalah Penerapan  metode  An-Nahdliyah  

dalam pembelajaran membaca Alqur’an di TPQ Miftahunnajah sudah berjalan 

cukup baik. Akan tetapi masih ada beberapa faktor yang dapat menghambat 

proses pembelajaran sehingga peserta didik kurang tanggap dalam pembelajaran 

membaca Alqur’an.   

1) Langkah penyampaian metode An-Nahdliyah dalam pembelajaran membaca 

Alqur’an di TPQ Miftahunnajah pada umumnya kegiatan klasikal terlebih 

dahulu dan setelah itu privat maju satu persatu membaca Alqur’an pada guru 

pembimbingnya masing-masing. Akan tetapi dalam mengajar guru fokus 

pada teori, sehingga kurang sesuai dengan buku pedoman An-Nahdliyah yang 

lebih fokus pada contoh dari pada teori.   

2) Untuk faktor pendukung pembelajaran membaca Alqur’an di TPQ 

Miftahunnajah adalah minat peseta didik, motivasi dan perhatian pengajar, 

dukungan belajar dari lingkungan, dan lengkapnya media sarana prasarana 

belajar. Sedangkan faktor penghambat pembelajaran membaca Alqur’an di 

TPQ Miftahunnajah yang mencangkup: kurangnya minat peserta didik, 

kurangnya motivasi perhatian serta kemampuan pengajar, rendahnya 

dukungan atau perhatian orang tua dalam mendidik anak belajar dirumah, dan 

kurang lengkapnya media sarana prasarana yang digunakan pada 

pembelajaran membaca Alqur’an.   



 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Alqur’an adalah suatu nama pilihan Allah yang sungguh tepat, karena 

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

lalu yang dapat menandingi Alqur’an Al-Karim, bacaan sempurna lagi mulia 

itu.1 

Alqur’an adalah firman Allah Swt yang bersifat atau berfungsi sebagai 

Mu’jizat (sebagai bukti kebenaran atas kenabian Nabi Muhammad Saw) yang 

diturunkan kepada Nabi yang tertulis dalam mushaf-mushaf, yang dinukilkan 

atau diriwayatkan dengan jalan mutawatir, dan dipandang beribadah 

membacanya.2 

Dalam Alqur’an Allah Swt mengajarkan tauhid, menyapa akal dan 

perasaan manusia, menyucikan manusia dengan berbagai ibadah, 

menunjukkan manusia pada hal-hal yang membawa kebaikan dan 

kemaslahatan dalam kehidupan individual dan sosial manusia, membimbing 

manusia pada agama yang luhur, mengembangkan kepribadian manusia ke 

taraf kesempurnaan insani. 3  Selain itu Islam juga mengatakan, bahwa 

                                                           
 1  Quraish Shihab, Wawasan Alqur’an (Bandung: Mizan, 1996), 3. 

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

 3 Aminah Nina, Pendidikan Kesehatan dalam Alqur’an (Bandung: PT Remaja Posdakarya, 

2013), 1. 



 

 

 

 

Alqur’an berisi segala hal yang mengenai petunjuk yang membawa hidup 

manusia bahagia di dunia dan akhirat.4 

Dari uraian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa membaca 

Alqur’an bagi umat muslim merupakan suatu hal ibadah kepada Allah Swt. 

Untuk itu seorang anak haruslah diberi pemahaman serta dibiasakan untuk 

membaca Alqur’an sejak dini. Menanggapi hal tersebut maka peran keluarga 

sangatlah penting dalam mendukung pendidikan anak terkait proses belajar 

membaca Alqur’an. Namun, di era yang modern ini sudah banyak keluarga 

yang mengalami pergeseran dalam hal mendidik anak. Sehingga ada beberapa 

orang tua yang mengajarkan Alqur’an pada anaknya dengan kemampuan 

yang dimilikinya. Maka dari itu bagi orang tua yang kurang bisa meluangkan 

waktunya untuk mengajarkan Alqur’an biasanya akan lebih mempercayai 

lembaga-lembaga pendidikan. Salah satu alternatifnya ialah dengan 

mengirimkan anak-anaknya di TPQ (Taman Pendidikan Alqur’an). Lembaga 

ini telah dipercayai untuk mendidik anak-anak dalam hal baca tulis Alqur’an.5 

Di TPQ seorang guru juga mengajarkan cara membaca Alqur’an yang 

baik dan benar. Jadi selain dukungan dari keluarga, di TPQ anak  juga 

mendapatkan bimbingan belajar membaca Alqur’an dari guru. Dalam 

mengajarkan Alqur’an guru perlu tahu tingkat perkembangan peserta 

didiknya, karena terdapat beberapa faktor-faktor yang mungkin dapat 

menghambat kemampuan peserta didik dalam belajar membaca Alqur’an. 

                                                           
 4 Abdullah Abdurrohman Saleh, Teori-teori Pendidikan Berdasarkan Alqur’an (Jakarta: PT 

Asdi Mahastya, 2007), 17. 

 5  Muhammad Syaifullah,”Penerapan Metode An-Nahdliyah dan Metode Iqro’ dalam 

Kemampuan Membaca Alqur’an,”Kajian Ilmu Pendidikan, 1 (Juni 2017), 137. 



 

 

 

 

Untuk itu seorang guru harus meningkatkan kualitas kinerjanya dalam 

mengajar. Berkaitan dengan kinerja guru, wujud perilaku yang dimaksud 

adalah kegiatan guru dalam proses pembelajaran, yaitu bagaimana seorang 

guru merencanakan pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran dan 

menilai hasil belajar. 6  Jika dalam proses kegiatan pembelajaran guru 

menemukan permasalahan yang dapat menghambat proses kegiatan 

pembelajaran membaca Alqur’an, guru harus dapat memecahkan masalah 

untuk mengarahkan peserta didiknya supaya dapat melanjutkan proses 

kegiatan pembelajaran membaca Alqur’an dengan efektif dan efisien. 

Untuk mendukung pembelajaran membaca Alqur’an diperlukan sebuah 

model atau metode pembelajaran yang dapat mempermudah peserta didik 

dalam belajar membaca Alqur’an. Metode yang digunakan dalam lembaga 

TPQ salah satunya ialah metode An-Nahdliyah. Karena metode tersebut 

dianggap praktis dan ringan untuk pembelajaran pemula. Selain itu dengan 

metode An-Nahdliyah ini guru terbantu dengan petunjuk-petunjuk mengenai 

cara membaca, hukum-hukum tajwid serta petunjuk penggunaan ketukan 

pada jilid An-Nahdliyah dan ada pula buku pedoman khusus pembelajaran 

membaca Alqur’an menggunakan metode An-Nahdliyah tersebut. Metode ini 

lebih menekankan pada kesesuaian dan keteraturan dengan ketukan. Ketukan 

disini merupakan jarak pelafalan satu huruf dengan huruf lainnya, sehingga 

dengan ketukan bacaan santri akan sesuai baik panjang dan pendeknya dari 

                                                           
 6 Rusman, Model-model Pembelajaran Meningkatkan Profesionalisme Guru (Depok: PT 

Rajagrafindo PERSADA, 2013), 50.  



 

 

 

 

sebuah bacaan Alqur’an.7Namun semua metode itu pasti memiliki kelebihan 

dan kekurangannya dalam proses pembelajaran membaca Alqur’an. Maka 

dari itu seorang guru harus mepunyai solusi yang tepat untuk memecahkan 

permasalahan yang dapat menghambat peserta didik dalam proses kegiatan 

pembelajaran membaca Alqur’an.   

Terkait dengan data awal yang ada TPQ Miftahunnajah merupakan 

taman pendidikan Alqur’an yang berada di desa Josari kecamatan Jetis 

kabupaten Ponorogo, TPQ Miftahunnajah ini bertempat di samping Masjid 

Al-Barokah dan suatu lembaga pendidikan non formal yang berdiri di bawah 

naungan Lembaga NU (Nahdlotul ‘Ulama). Dalam proses pembelajaran 

membaca Alqur’an di TPQ Miftahunnajah, guru menggunakan metode An-

Nahdliyah. Metode An-Nahdliyah merupakan metode yang  menggunakan  

buku  paket  dan  ketukan  yang  berirama. Sehingga metode ini unik dan 

memiliki kekhasan tersendiri dengan adanya ketukan  yang  berirama  dan  

buku  paket  sebagai  rujukan  dalam  belajar membaca  Alqur’an. Metode 

An-Nahdliyah juga praktis dan ringan untuk pembelajaran pemula.8 

Dari hasil pengamatan (observasi) peneliti ingin  meneliti tentang 

bagaimana  penerapan  metode An-Nahdliyah  dalam  pembelajaran membaca   

Alqur’an di TPQ Miftahunnajah dengan baik dan benar. Dengan demikian 

apabila seorang guru sudah menguasai  kondisi peserta didik serta  menguasai  

metode  pengajaran  dalam pembelajaran membaca Alqur’an maka hal 

tersebut diharapkan dapat meningkatkan pembelajaran Alqur’an di TPQ 

                                                           
 7  Ida Vera Shophya dan Saiful Mujab, Metode Baca Alqur’an, Elementary, 2 (Juli-

Desember, 2014), 339. 
8 Muhammad Syaifullah, Penerapan Metode An-Nahdliyah, 138. 



 

 

 

 

Miftahunnajah. Namun ketika peneliti sedang mengamati proses belajar 

mengajar Alqur’an, peneliti menemukan beberapa santri yang mengalami 

kesulitan pada saat membaca Alqur’an dalam menyesuaikan ketukan dengan 

huruf-huruf yang ada di Alqur’an. Selain itu peneliti juga menemukan 

beberapa santri mengalami kesulitan dalam membaca Alqur’an sesuai dengan 

panjang pendek serta kesesuaian makhrojnya.9 Terkait dengan permasalahan 

tersebut, metode An-Nahdliyah ini dapat membantu guru untuk 

meningkatkan kemampuan santri dalam membaca Alqur’an. Selain itu 

metode tersebut juga dianggap praktis dan ringan untuk pembelajaran 

membaca Alqur’an.  Akan tetapi masih ada beberapa santri di TPQ 

Miftahunnajah yang kurang tanggap dalam penerapan metode ini.  

Dari uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian yang terkait dengan problematika penerapan metode 

An-Nahdliyah. Sehingga penelitian ini berjudul “Penerapan Metode An-

Nahdliyah dalam Pembelajaran Membaca Alqur’an di TPQ 

Miftahunnajah Josari Jetis Ponorogo”.  

 

B. Fokus Penelitian  

Berdasarkan dari permasalahan di atas, maka penelitian ini difokuskan 

pada problematika penerapan metode An-Nahdliyah dalam pembelajaran 

membaca Alqur’an. 

 

                                                           
 9  Observasi di TPQ Miftahunnajah pada hari kamis, 14 Desember 2017 pukul 15:30 WIB.  



 

 

 

 

C. Rumusan Masalah  

Dari permasalahan di atas maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana langkah penyampaian metode An-Nahdliyah dalam 

pembelajaran membaca Alqur’an di TPQ Miftahunnajah Josari Jetis 

Ponorogo? 

2. Apa faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pembelajaran 

membaca Alqur’an melalui metode An-Nahdliyah di TPQ Miftahunnajah 

Josari Jetis Ponorogo? 

 

D. Tujuan Penelitian  

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

1. Untuk mendeskripsikan langkah-langkah penyampaian metode An-

Nahdliyah dalam pembelajaran membaca Alqur’an di TPQ 

Miftahunnajah Josari Jetis Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam 

pembelajaran memebaca Alqur’an melalui metode An-Nahdliyah di TPQ 

Miftahunnajah Josari Jetis Ponorogo. 

 

E. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis  



 

 

 

 

 Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan 

menambah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan penerapan metode 

An-Nahdliyah. 

2. Secara Praktis  

a. Bagi Lembaga/ Sekolah yang Bersangkutan  

Hasil penelitian ini, diharapkan sebagai masukan atau 

pertimbangan dalam rangka meningkatkan pembelajaran membaca 

Alqur’an di TPQ Miftahunnajah dengan menggunakan metode An-

Nahdliyah.  

b. Bagi Ustadz/ Ustadzah  

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat menambah ilmu 

pengetahuan dalam mendidik santri bagi guru-guru TPQ 

Miftahunnajah Josari Jetis Ponorogo dalam meningkatkan kualitas 

pengajaran belajar membaca Alqur’an dengan menggunakan metode 

An-Nahdliyah.  

c. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan 

dan pengalaman praktis dibidang peneliti. Selain itu hasil penelitian 

ini juga dapat dijadikan sebagai bekal untuk menjadi tenaga pendidik  

yang profesional.  

 

 



 

 

 

 

F. Sistematika Pembahasan  

Sebagai laporan penelitian, skripsi ini akan disusun dengan tata urutan 

yang telah ditentukan dalam buku pedoman penulisan skripsi yang telah 

ditertibkan oleh Tim Penyusun yang di terbitkan oleh Fakultas Tarbiyah dan 

Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo Tahun 2017. Diantaranya tersusun atas bab 

dan beberapa sub-bab. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari enam bab, 

yaitu: 

BAB I : Membahas pendahuluan yang meliputi beberapa sub-bab 

diantaranya latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

pembahasan.  

BAB II : Membahas tentang telaah hasil penelitian terdahulu dan kajian 

teori yang membahas tentang metode An-Nahdliyah, langkah-

langkah penyampaian metode An-Nahdliyah dan faktor-faktor 

yang dapat mendukung serta faktor penghambat pembelajaran 

membaca Alqur’an. 

BAB III : Membahas tentang metode penelitian yang meliputi beberapa 

sub-bab diantaranya pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran 

peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, prosedur 

pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan 

temuan, tahap-tahapan penelitian.  

BAB IV : Membahas tentang deskripsi data yang meliputi deskripsi data 

umum dan deskripsi data khusus.  



 

 

 

 

BAB V : Membahas tentang analisis data. Dalam bab ini mencoba 

menganalisis seluruh data yang telah peneliti peroleh dari lokasi 

penelitian. Baik data secara umum maupun khusus.  

BAB VI : Berisi penutup yang diantaranya meliputi simpulan dan saran.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan pengetahuan penulis memang sudah ada kajian yang 

membahas tentang metode ataupun pembelajaran yang dapat meningkatkan 

kualitas membaca Alqur’an namun belum banyak karya tulis yang telah 

dibuat. Dengan demikian penulis beranggapan bahwa penelitian ini layak 

untuk dilakukan.  

Diantara karya tulis yang dapat penulis temukan adalah:  

1. Karya tulis oleh Imroatul Munawaroh (2017) judul “Penerapan Metode 

Tilawati dalam Meningkatkan Kualitas Membaca Alqur’an di TPQ Al-

Amin Setren Bendo Magetan”. Hasil penelitian beliau dapat disimpulkan 

bahwa (1) Perencanaan yang dilakukan bagi para ustadz/ ustadzah adalah 

peraga, sandaran peraga, alat penunjuk untuk peraga, meja belajar, materi 

penunjang, buku panduan kurikulum, bolpoint dan spidol. Sedangkan 

untuk para santri yang mereka persiapkan adalah buku Tilawati, buku 

prestasi, kitab, dan pensil. (2) Pembelajaran dilaksanakan 5 hari selama 

seminggu, yaitu Senin sampai Jum’at yang dimulai  dari pukul 15:00 

WIB sampai dengan pukul 16:30 WIB. Pembelajaran membaca Alqur’an 

di TPQ Al-Amin menggunakan metode Tilawati karena metode ini 

memiliki keunggulan dengan lagu Rast yang membuat santri lebih 

senang dan semangat sehingga mempercepat anak untuk paham dan lebih 



 

 

 

 

baik kualitas membaca Alqur’annya. (3) Evaluasi pembelajaran Alqur’an 

metode Tilawati di TPQ Al-Amin ada tiga bentuk yaitu: pre test, test 

harian dan tes kenaikan jilid. Dalam kenaikan jilid santri dibebani 

minimal 10 halaman untuk dibaca dan ketentuan halaman diserahkan 

penuh kepada penguji masing-masing peserta didik. Kenaikan halaman 

langsung dilaksanakan ketika saat proses belajar mengajar berlangsung, 

yaitu seorang pendidik langsung mengamati kemampuan santri dari segi 

bacaan dan penerapan lagu Rast yang bisa langsung dinilai oleh ustaz/ 

ustzah.10 

Dari karya tulis Imroatul Munawaroh yang berjudul “Penerapan 

Metode Tilawati dalam Meningkatkan Kualitas Membaca Alqur’an di 

TPQ Al-Amin Sentren Bendo Magetan”, terdapat beberapa persamaan 

dan perbedaan dengan karya tulis penelitian di TPQ Miftahunnajah yang 

berjudul “Penerapan Metode An-Nahdliyah dalam Pembelajaran 

Membaca Alqur’an di TPQ Miftahunnajah Josari Jetis Ponorogo”. 

Adapun persamaan tersebut diantaranya: 

a. Pembelajarannya menggunakan metode yang dapat untuk 

meningkatkan kualitas membaca Alqur’an di TPQ. 

b. Menggunakan metode yang memiliki keunggulan tersendiri dalam 

meningkatkan kualitas membaca Alqur’an.  

Selain persamaan adapun beberapa perbedaan diantaranya sebagai 

berikut:  

                                                           
 10  Imroatul Munawaroh, “Penerapan Metode Tilawati dalam Meningkatkan Kualitas 

Membaca Alqur’an di TPQ Al-Amin Setren Bendo Magetan,” (Skripsi, IAIN, Ponorogo, 2017), 

vii. 



 

 

 

 

a. Perencanaan yang dilakukan guru dalam pembelajaran adalah 

mempersiapkan meja belajar, ketukan, buku panduan, materi 

penunjang dan papan tulis. Sedangkan santri mempersiapkan buku 

paket An-Nahdliyah, buku prestasi, buku tulis dan pensil.  

b. Pembelajaran di TPQ Miftahunnajah dilaksanakan 6 hari, yaitu hari 

Selasa sampai hari Sabtu dan untuk liburnya hari Minggu. 

Pembelajarannya dimulai pada pukul 14:30-16:30 WIB.  

c. TPQ Miftahunnajah menggunakan metode An-Nahdliyah karena 

metode ini memiliki keunggulan tersendiri, dalam metode ini lebih 

menekankan pada kesesuaian dan keteraturan dengan ketukan. 

Ketukan disini merupakan jarak pelafalan satu huruf dengan huruf 

lainnya, sehingga dengan ketukan bacaan santri akan sesuai baik 

panjang dan pendeknya dari sebuah bacaan Alqur’an. Sehingga 

santri dapat memahami bacaan panjang dan pendeknya suatu huruf 

serta lebih baik dalam meningkatkan kualitas membaca Alqur’an di 

TPQ Miftahunnajah.  

d. Evaluasi pembelajaran di TPQ Miftahunnajah menggunakan 

evaluasi harian dan evaluasi akhir jilid. Untuk evaluasi harian 

dilaksanakan oleh guru penguji masing-masing santri. Dan bidang 

penilaiannya meliputi: Fakta Huruf (FH), Makharijul Huruf (MH), 

Titian Murottal (TM), dan Ahkamul Huruf (AH). Fungsi dievaluasi 

harian ini untuk melihat kemampuan santri dalam membaca 

Alqur’an. pada setiap halam jilid yang diajarkan. Untuk evaluasi 



 

 

 

 

akhir jilid dilaksanakan untuk menentukan lulus atau tidaknya santri. 

Pada setiap satu jilid untuk naik ke jilid berikutnya. Evaluasi akhir 

jilid ini dilaksanakan oleh guru penguji masing-masing santri. Materi 

evaluasi (soal) sebanyak 20 item soal, sebagaimana standart soal 

yang dibuat oleh TIM Cabang Tulungagung di Buku Panduan. 

Bidang penilaian evaluasi akhir jilid meliputi: Fakta Huruf (FH), 

Makharijul Huruf (MH), Titian Murottal (TM), dan Ahkamul Huruf 

(AH). 

2. Karya tulis oleh Fitri Ana Aqrimah (2014) judul “Pembelajaran Baca 

Tulis Alqur’an di Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Athfal Pulosari 

Jambon Ponorogo Tahun Ajaran 2014”. Hasil penelitian beliau dapat 

disimpulkan bahwa (a) Metode pembelajaran baca-tulis Alqur’an di MI 

Tarbiyatul Athfal masih menggunakan metode Baghdadiyah. Adapun 

langkah-langkah metode Baghdadiyah, yaitu menghafalkan 29 huruf 

hijaiyah dan empat markah fathah, kasroh, dhummah, dan tanwin serta 

membacanya dieja. (b) Media pembelajaran baca-tulis Alqur’an di MI 

Tarbiyatul Athfal adalah papan tulis, sedangkan media beserta sumber 

belajarnya berupa buku panduan metode Baghdadiyah. Adapun cara 

menggunakannya dengan membaca buku Baghdadiyah dan mencontoh 

tulisan dibuku panduan metode Baghdadiyah. (c) Penilaian pembelajaran 



 

 

 

 

baca-tulis Alqur’an di MI Tarbiyatul Athfal masih menggunakan 

penilaian jenis tes lisan dan tes tulis.11 

Dari karya tulis Fitri Ana Aqrimah yang berjudul “Pembelajaran 

Baca Tulis Alqur’an di Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Athfal Pulosari 

Jambon Ponorogo Tahun Ajaran 2014”, terdapat beberapa persamaan dan 

perbedaan dengan karya tulis penelitian di TPQ Miftahunnajah yang 

berjudul “Penerapan Metode An-Nahdliyah dalam Pembelajaran 

Membaca Alqur’an di TPQ Miftahunnajah Josari Jetis Ponorogo”. 

Adapun persamaan tersebut diantaranya: 

a. Sumber belajarnya berupa buku panduan. 

b. Salah satu media pembelajarannya menggunakan papan tulis.  

Selain persamaan adapula beberapa perbedaan diantaranya sebagai 

berikut:  

a. Di TPQ Miftahunnajah dalam penyampaian materi guru 

menggunakan beberapa metode diantaranya metode demonstrasi, 

metode tanya jawab dan metode ceramah. Yang dimana dari masing-

masing metode tersebut guru menyampaikan teori sesuai dengan bab 

halaman yang akan dibaca masing-masing peserta didik.  

b. Dalam penilaian atau evaluasi pembelajaran membaca Alqur’an di 

TPQ Miftahunnajah menggunakan jenis tes lisan yaitu dengan 

evaluasi EBTA.  

                                                           
 11  Fitri Ana Aqrimah, “Pembelajaran Baca-Tulis Alqur’an di Madrasah Ibtidaiyah 

Tarbiyatul Athfal Pulosari Jambon Ponorogo Tahun Ajaran 2014,” (Skripsi, IAIN, Ponorogo, 

2014), vii.  



 

 

 

 

3. Karya tulis oleh Rachmat Priyanto (2017) judul “Pelaksanaan Metode 

An-Nahdliyah dalam Pembelajaran Membaca Alqur’an di Taman 

Pendidikan Alqur’an Al-Mubarokah, Bendogarap Klirong Kebumen 

Tahun 2017”. Hasil penelitian beliau dapat disimpulkan bahwa 

pelaksanaan metode An-Nahdliyah dalam pembelajaran membaca 

Alqur’an di Taman Pendidikan Alqur’an Al-Mubarokah dilaksanakan 

pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu, pada jam 15.30 – 

17.30. Pembelajaran menggunakan buku An-Nahdliyah dan buku prestasi 

siswa. Dalam pembelajaran menggunkan metode An-Nahdliyah melalui 

tiga tahap yaitu pembukaan, pembelajaran inti, didalam pembelajaran ini 

yang menjadi ciri khas metode ini yaitu menggunakan ketukan setik, 

yang mana setiap jilid ketukan setik mempunyai makna yang berbeda-

beda. Dengan menggunakan ketukan setik yang berirama inilah yang 

menjadikan pembelajaran lebih menarik sehingga disukai santri dan 

kegiatan terakhir penutup. Evalusi yang dilaksanakan yaitu evalusi harian 

dan evaluasi akhir jilid, evalusi harian dilaksanakan setiap selesai 

menyampaikan materi, sedangkan evalusi akhir jilid dilaksanakan setelah 

pembelajaran jilid selesai. Dengan menggunakan metode An-Nahdliyah 

santri lebih cepat dalam belajar membaca Alqur’an.12 

Dari karya tulis Rachmat Priyanto yang berjudul “Pelaksanaan 

Metode An-Nahdliyah dalam Pembelajaran Membaca Alqur’an di Taman 

Pendidikan Alqur’an Al-Mubarokah, Bendogarap Klirong Kebumen 

                                                           
12 Rachmat Priyanto, Pelaksanaan Metode An-Nahdliyah dalam Pembelajaran Membaca 

Alqur’an di Taman Pendidikan Alqur’an Al-Barokah Bendogarap Klirong Kebumen Tahun 

2017,(Skripsi, IAIN, Surakarta, 2017), xii. 



 

 

 

 

Tahun 2017”, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan karya 

tulis penelitian di TPQ Miftahunnajah yang berjudul “Penerapan Metode 

An-Nahdliyah dalam Pembelajaran Membaca Alqur’an di TPQ 

Miftahunnajah Josari Jetis Ponorogo”. Adapun persamaan tersebut 

diantaranya: 

a. Dalam pembelajaran membaca Alqur’an menggunakan buku paket 

jilid An-Nahdliyah dan buku prestasi siswa.  

b. Dalam pembelajaran menggunkan metode An-Nahdliyah melalui 3 

tahap yaitu pembukaan, pembelajaran inti, dan kegiatan terakhir 

penutup.  

c. Evalusi harian dilaksanakan setiap selesai menyampaikan materi, 

sedangkan evalusi akhir jilid dilaksanakan setelah pembelajaran jilid 

selesai. 

Selain persamaan adapula beberapa perbedaan diantaranya sebagai 

berikut:  

a. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada hari Senin – Minggu 

(kecuali Jum’at libur), pada jam 15.30 - 17.30, sedangkan di TPQ 

Miftahunnajah dilaksanakan pada hari Senin - Sabtu 

b. Dengan menggunakan ketukan yang berirama dalam membaca 

Alqur’an, dapat menjadikan pembelajaran lebih menarik sehingga 

disukai santri. Sedangkan di TPQ Miftahunnajah dengan belajar 

membaca Alqur’an menggunakan ketukan masih ada beberapa santri 

yang mengalami kesulitan.  



 

 

 

 

B. Kajian Teori 

1. Metode An-Nahdliyah  

a. Pengertian Metode An-Nahdliyah  

Menurut Abdul Majid, metode adalah cara yang digunakan 

untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam 

kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara 

optimal. 13  Akan tetapi keberhasilan implementasi strategi 

pembelajaran sangat tergantung pada cara guru menggunakan 

metode pembelajaran karena suatu strategi pembelajaran hanya 

mungkin dapat diimplementasikan melalui penggunaan metode 

pembelajaran.  

Selain itu menurut Slameto dalam buku Hamdani, metode 

mengajar adalah suatu cara atau jalan yang harus dilalui dalam 

mengajar. 14  Pada intinya metode pembelajaran adalah cara yang 

digunakan guru untuk menyampaikan pelajaran kepada siswa. 

Karena penyampaian itu berlangsung dalam interaksi edukatif, 

metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang 

dipergunakan oleh guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa 

pada saat berlangsungnya pengajaran. Dengan demikian metode 

pembelajaran merupakan alat untuk menciptakan proses belajar 

mengajar.  

                                                           
 13 Abdul Majid, Strategi Pembelajaran (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 193. 

 14 Hamdani, Strategi Belajar Mengajar (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 80. 



 

 

 

 

Kedudukan metode dalam belajar mengajar adalah sebagai 

berikut:15 

1) Alat motivasi ekstrinsik 

Motivasi ekstrinsik menurut Sudirman. A.M. dalam buku 

Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain adalah motif-motif 

yang aktif dan berfungsinya, karena adanya perangsangan dari 

luar. Karena itu, metode berfungsi sebagai alat perangsang dari 

luar yang dapat membangkitkan belajar seseorang.  

2) Srategi pengajaran 

Dalam kegiatan belajar mengajar tidak semua anak didik 

mampu berkonsentrasi dalam waktu yang relatif lama. Daya 

serap anak didik terhadap bahan yang diberikan juga bermacam-

macam, ada yang cepat, ada yang sedang dan ada yang lambat. 

Faktor inteligensi mempengaruhi daya serap anak didik terhadap 

bahan pelajaran yang diberikan oleh guru. Cepat lambatnya 

penerimaan anak didik terhadap bahan pelajaran yang diberikan 

menghendaki pemberian waktu yang bervariasi, sehingga 

penguasaan penuh dapat tercapai.  

Menurut Roestiyah dalam buku Syaiful Bahri Djamarah 

dan Aswan Zain, guru harus memiliki strategi agar anak didik 

dapat belajar secara efektif dan efisien, mengena pada tujuan 

yang diharapkan. Salah satu langkah untuk memiliki strategi itu 

                                                           
 15 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 2010), 72-75.   



 

 

 

 

adalah harus menguasai teknik-teknik penyajian atau biasanya 

disebut metode mengajar.  

3) Alat untuk mencapai tujuan  

Metode adalah salah satu alat untuk mencapai tujuan. 

Dengan memanfaatkan metode secara akurat, guru akan mampu 

mencapai tujuan pengajaran. Karena metode merupakan alat 

pelicin jalan pengajaran menuju tujuan. Jadi, guru sebaiknya 

menggunakan metode yang dapat menunjang kegiatan belajar-

mengajar, sehingga dapat dijadikan sebagai alat yang efektif 

untuk mencapai tujuan pengajaran.  

Metode belajar Alqur’an salah satu yang biasa digunakan oleh 

guru Taman Pendidikan Alqur’an (TPQ) adalah metode An-

Nahdliyah yang disusun oleh Tim Badan Pengkajian dan 

Pengembangan Pendidikan Alqur’an (BP3Q) An-Nahdliyah pada 

tahun 1991. Metode tersebut layak untuk digunakan dalam 

pembelajaran Alqur’an khususnya pada tingkat pemula.16 

Istilah An-Nahdliyah diambil dari sebuah organisasi sosial 

keagamaan terbesar di Indonesia, yaitu “Nahdlatul ‘Ulama” artinya 

“Kebangkitan ‘Ulama”. Dari kata “Nahdlatul ‘Ulama” inilah 

kemudian dikembangkan menjadi metode pembelajaran Al-Qur’an, 

yang diberi nama “Metode Cepat Tanggap Belajar Al-Qur’an An-

Nahdliyah” yang dilakukan pada akhir tahun 1990. Metode An-

                                                           
 16 L.P. Ma’arif NU, Cepat Tanggap Belajar Al-Qur’an (Tulungagung: L.P. Ma’arif NU, 

1992). 



 

 

 

 

Nahdliyah adalah pengembangan dari metode Baghdadiyyah yang 

disusun oleh sebuah lembaga pendidikan di Tulungagung, Jawa 

Timur. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan: 17 

1) Pertama, kebutuhan terhadap metode yang cepat dan dapat 

diserap oleh anak dalam belajar membaca Alqur’an sangat 

dibutuhkan karena padatnya acara yang dimiliki oleh hampir 

setiap anak sekolah.  

2) Kedua, kebutuhan pola pembelajaran yang berciri khas 

nahdliyin dengan menggabungkan nilai salaf dan metode 

pembelajaran modern juga menjadi kebutuhan yang sangat 

mendasar.  

3) Ketiga, pembelajaran di TPQ akan terkait dengan pembelajaran 

pasca TPQ (Madrasah Diniyah), sehingga keberhasilan di TPQ 

akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan di Madrasah 

Diniyah.  

Dapat disimpulkan bahwa Metode An-Nahdliyah  merupakan  

pengembangan  dari  metode  Baghdadi, yang dimana materi  

pembelajaran  Alqur’annya  tidak  jauh  berbeda  dengan metode 

Qiro’ati dan Iqro’. Akan tetapi dalam metode ini lebih ditekankan 

kesesuaian bacaan  dengan  ketukan  atau  lebih  tepatnya  

pembelajaran  Alqur’an pada metode ini lebih menekankan pada 

kode ketukan. 

                                                           
 17 Pimpinan Pusat Majelis Pembina Taman Pendidikan Al-Qur’an, Pedoman Pengelolaan 

Taman Pendidikan Al-Qur’an Metode Cepat Tanggap Belajar Al-Qur’an An-Nahdliyah 

(Tulungagung: Pimpinan Pusat Majelis Pembina Taman Pendidikan Al-Qur’an, 2015),  2-3. 



 

 

 

 

b. Ketentuan Umum Metode An-Nahdliyah  

Dalam metode An-Nahdliyah pengelolaan pengajaran santri 

dapat dikatakan tamat belajar apabila telah menyelesaikan dua 

program yang telah ditentukan, diantaranya yaitu: 18 

1) Program Buku Paket (PBP), program awal yang dipandu dengan 

buku paket Cepat Tanggap Belajar Alqur’an An-Nahdliyah 

sebanyak enam jilid yang dapat ditempuh kurang lebih enam 

bulan.  

2) Program Sorogan Alqur’an (PSQ), yaitu program lanjutan 

sebagai aplikasi praktis untuk menghantar santri mampu 

membaca Alqur’an sampai khatam 30 juz. Pada program ini 

santri dibekali dengan sistem bacaan gharaibul Qur’an dan 

lainnya. Untuk menyelesaikan program ini diperlukan waktu 

kurang lebih 24 bulan. 

c. Ciri Khusus Metode An- Nahdliyah 

Pembelajaran menggunakan metode An-Nahdliyah ini juga 

mempunyai ciri khusus yang berbeda dengan metode lainnya. 

Adapun ciri khusus metode metode An-Nahdliyah tersebut 

diantaranya sebagai berikut:19 

1) Materi pembelajaran disusun secara berjenjang dalam buku 

paket 6 jilid.  

                                                           
 18 Ibid, 19.  

 19 Loc.cit. 



 

 

 

 

2) Pengenalan huruf sekaligus diawali dengan latihan dan 

pemantapan makharijul huruf dan sifatul huruf. 

3) Penerapan qaidah tajwid dilaksanakan secara praktis dan 

dipandu dengan titian murottal (ketukan). 

4) Santri lebih dituntut memiliki pengertian yang dipandu dengan 

asas CBSA melalui pendekatan ketrampilan proses.  

5) Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan secara klasikal untuk 

tutorial dengan materi yang sama agar terjadi proses 

mushafahah. 

6) Evaluasi dilaksanakan secara kontinyu dan berkelanjutan. 

7) Metode ini merupakan perkembangan dari Qaidah Baghdadiyah.  

d. Tenaga Edukatif dan Peserta Didik 

Dalam pelaksanaan pembelajaran menggunakan metode An-

Nahdliyah tenaga edukatif berperan sangat penting dalam 

keberhasilan peserta didik terhadap pembelajaran membaca 

Alqur’an.20 

1) Tenaga Edukatif 

Tenaga edukatif sering disebut dengan istilah guru. 

Menurut tugasnya dibagi menjadi 2, yaitu:  

a) Guru Tutor, bertugas menyampaikan materi pelajaran 

kepada santri serta menterjemahkan bahasa ilmiah kedalam 

                                                           
 20 Ibid, 19-20. 



 

 

 

 

bahasa peraga yang sederhana yang sekiranya mampu 

dicerna oleh santri umur 5 tahun.  

b) Guru Privat, betugas membimbing dan mengevaluasi santri, 

kemudian menentukan tingkat prestasi santri.   

Untuk pengelolaan Program Buku Paket, seorang ustaz harus 

mengikuti bidang tatar sebagai berikut:  

a) Strategi pendirian dan pengembangan TPQ : 120 

b) Pedoman praktis pengelolaan TPQ  : 120 

c) Makharijul huruf dan sifatul huruf  : 120 

d) Metode pengajaran buku paket 6 jilid x 120 : 720 

e) Pendalaman  : 120  

 Jumlah keseluruhnya : 1200 menit (24 jam efektif).  

2) Peserta Didik 

Peserta didik pada TPQ An-Nahdliyah disebut dengan 

istilah santri. Ditinjau dari usia santri dapat dikategorikan 

menjadi tiga yaitu:  

a) Kategori usia anak-anak : Umur 5-13 tahun 

b) Kategori usia remaja  : Umur 13-21 tahun  

c) Kategori usia dewasa : Umur 21 tahun keatas.  

Perbedaan kategori santri ini tidak mempengaruhi metode 

pengajaran yang dilakukan. Namun demikian ada muatan materi 

sesuai dengan tingkat kecerdasan peserta didik. Dengan alokasi 

waktu dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Adapun 



 

 

 

 

dalam kegiatan belajar mengajar, santri dikelompokkan 

berdasarkan tingkat kemampuannya.   

e. Konsep Pembelajaran Metode An- Nahdliyah  

1) Materi  

Metode  An-Nahdliyah  terdiri  dari  6  jilid  yang  setiap  

jilidnya  terdapat  materi  yang  berbeda  secara  berjenjang.  

Materi dari setiap buku paketnya yaitu :21 

a) Jilid Satu 

(1) Pengenalan Huruf  

(2) Makharijul Huruf  

(3) Titian Murottal  

(4) Pengenalan angka Arab dengan simulasi halaman  

(5) Do’a Iftitah dan Do’a Al-Qur’an  

b) Jilid Dua  

(1) Merangkai Huruf  

(2) Bacaan Panjang/ Mad Thabi’i 

(3) Kelengkapan Syakal 

(4) Do’a keluar rumah dan Do’a pembuka hati  

c) Jilid Tiga  

(1) Ta’ Marbuthah 

(2) Memperkenalkan cara membaca sukun (Huruf mati) 

(3) Alif Fariqah 

                                                           
 21 L.P. Ma’arif NU, Cepat Tanggap Belajar, Jilid 1-6. 



 

 

 

 

(4) Ikhfa’ 

(5) Hamzah Washal  

(6) Do’a akan tidur dan Do’a akan makan  

d) Jilid Empat  

(1) Bacaan Idzhar Qomariyah 

(2) Bacaah Idzhar Safawi 

(3) Bacaan Idzhar Halqi 

(4) Bacaan Mad Wajib Muttasil  

(5) Lafadz wudhu dan lafadzh niat shalat.  

(6) Do’a Ijabah dan Do’a Mohon ampunan.  

e) Jilid Lima  

(1) Bacaan Layn  

(2) Tanda Tasydid  

(3) Bacaan Ghunnah 

(4) Cara membaca Lafadz jalalah  

(5) Bacaan ikhfa safawi.  

f) Jilid Enam 

(1) Idghom syamsiyyah 

(2) Huruf qalqalah 

(3) Mad lazim kilmi dan harfi 

(4) Mad Arid dan Mad Iwad 

(5) Tanda-tanda Waqaf 

(6) Surat-surat Pendek. 



 

 

 

 

2) Pengembangan Penilaian TPQ Metode An-Nahdliyah 

Pengembangan sistem penilaian di TPQ metode An-

Nahdliyah meliputi: 

a) Standar Kompetensi Kelulusan, yaitu kemampuan yang 

harus dimiliki oleh santri lulusan TPQ An-Nahdliyah baik 

jilid 6 maupun khatam Alqur’an.  

b) Kompetensi Dasar, yaitu kemampuan minimal dalam tiap-

tiap jilid maupun pada Program Sorogan Alqur’an.  

c) Materi Pokok, yaitu materi Program  Buku Paket (jilid) dan 

Program Sorogan Alqur’an.  

d) Indikator Pencapaian, yaitu kemampuan yang dapat 

dijadikan ukuran untuk menilai ketercapaian hasil 

pembelajaran.  

e) Rencana Penilaian, yaitu jadwal kegiatan penilaian khatam 

jilid maupun munaqasah khatam Alqur’an. 

f) Tehnik Penilaian, yaitu tehnik penilaian harian jilid, EBTA 

jilid, harian sorogan, dan munaqasah khatam Alqur’an.  

Adapun tehnik evaluasi pada program jilid diantanya 

adalah sebagai berikut:22 

a) Evaluasi Harian 

(1) Evaluasi dilaksanakan oleh guru Privat. 

                                                           
 22 Pimpinan Pusat Majelis Pembina Taman Pendidikan Alqur’an, Pedoman Pengelolaan 

Taman Pendidikan Alqur’an, 38-39. 



 

 

 

 

(2) Bidang penilaian meliputi: Faktor Huruf (FH), 

Makharijul Huruf (MH), Titian Murattal (TM) dan 

Ahkamul Huruf (AH). 

(3) Fungsinya untuk melihat kemajuan santri pada setiap 

halaman jilid yang diajarkan.  

(4) Penilaian dengan standar prestasi A, B, C sebagaimana 

tercantum dalam blangko prestasi.  

Prestasi A :  Untuk betul semua. 

Prestasi B :  Untuk yang terdapat kesalahan salah satu 

dari FH, MH, TM, atau AH.  

Prestasi C : Untuk santri yang lebih dari dua kesalahan  

b) Evaluasi Akhir Jilid  

(1) Evaluasi dilaksanakan untuk menentukan lulus atau 

tidaknya santri pada setiap satu jilid untuk naik ke jilid 

berikutnya.  

(2) Pelaksanaan evaluasi adalah ustaz/ ustazah pada TPQ 

setempat.  

(3) Materi evaluasi (soal) sebanyak 20 item soal, 

sebagaimana standar soal yang dibuat oleh Tim Cabang 

Tulungagung di Buku Panduan dan atau ustaz/ ustazah 

menyusun soal sendiri yang setara dengan soal tersebut.  

(4) Bidang penelitian meliputu: FH, MH, TM, dan AH.  



 

 

 

 

(5) Penilaian dengan standar prestasi A, B, C sebagaimana 

tercantum dalam blangko prestasi.  

Prestasi A :  Untuk betul semua. 

Prestasi B :  Untuk yang terdapat kesalahan salah satu 

dari FH, MH, TM, atau AH.  

Prestasi C : Untuk santri yang lebih dari dua kesalahan  

3) Langkah-langkah Kegiatan Belajar Mengajar 

Adapun  kegiatan  belajar  mengajar  dan pembagian  

alokasi waktu dapat di uraikan sebagai berikut : 

a) Tutorial 1 selama 30 menit meliputi :  

(1) Salam  

(2) Do’a  

(3) Bacaan Do’a sehari-hari dan Surah-surah pendek  

b) Individual selama 60 menit meliputi :  

(1) Salam  

(2) Absensi Santri 

(3) Santri membaca bersama  

(4) Ustaz menyuruh membaca satu-persatu  

(5) Ustaz menilai dengan kartu prestasi 

(6) Ustaz membimbing kepada santri yang kurang tepat 

dalam membaca  

c) Tutorial 2 selama 30 menit meliputi :  

(1) Tutor membacakan materi baru 



 

 

 

 

(2) Belajar materi tambahan 

(3) Do’a Penutup 

(4) Salam 

2. Penyampaian Metode An-Nahdliyah 

Metode penyampaian yang dipakai dalam proses belajar mengajar 

di TPQ An-Nahdliyah adalah metode demonstrasi, metode drill, metode 

tanya jawab dan metode ceramah. Berikut penjelasan langkah-langkah 

pembelajaran metode tersebut dalam membaca Alqur’an adalah sebagai 

berikut:23  

a. Metode Demonstrasi 

Demonstrasi merupakan salah satu metode yang cukup efektif 

karena membantu siswa untuk mencari jawaban dengan usaha 

sendiri berdasarkan fakta atau data yang benar. Metode demonstrasi 

merupakan metode penyajian pelajaran dengan memperagakan dan 

mempertunjukkan kepada siswa tentang suatu proses, situasi atau 

benda tertentu, baik sebenarnya atau hanya sekedar tiruan.24 

Selain itu metode demonstrasi adalah metode pembelajaran 

yang menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu pengertian 

atau untuk memperlihatkan bagaimana melakukan sesuatu kepada 

anak didik.25 
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Taman Pendidikan Al-Qur’an, 20-21. 

 24 Abdul Majid, Strategi Pembelajaran, 197. 
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Jadi, pada dapat disimpulkan metode demonstrasi itu sebagai 

metode penyajian yang tidak terlepas dari penjelasan guru secara 

lisan. Meskipun peran siswa hanya sekedar memperhatikan akan 

tetapi dalam metode demostrasi ini dapat menyajikan bahan 

pelajaran lebih konkret. Metode demonstrasi dapat dilaksanakan 

dalam situasi berikut: 26  guru bermaksud menyederhanakan 

penyelesaian kegiatan yang panjang, guru menumbuhkan motivasi 

siswa tentang latihan atau praktik yang dilaksanakan, beberapa 

permasalahan yang menimbulkan pertanyaan pada siswa dapat 

dijawab lebih teliti saat proses demonstrasi atau eksperimen.   

Penerapan metode demonstrasi dalam An-Nahdliyah yaitu 

tutor memberikan contoh secara praktis dalam melafalkan huruf dan 

cara membaca hukum bacaan. Jadi langkah-langkah pembelajaran 

dalam metode demonstrasi ini sebelum memulai membaca Alqur’an 

seorang guru memberikan contoh dahulu kepada santrinya dengan 

melafalkan huruf serta menjelaskan cara membaca huruf tersebut 

sesuai dengan hukum bacaan. Kemudian latihan menirukan lafal 

yang diucapkan guru. Lalu guru menyuruh santri membaca baris 

selanjutnya pada halaman buku paket An-Nahdliyah tersebut.  

Namun semua metode itu pasti ada kelebihan dan 

kelemahannya masing-masing. Kelebihan menggunakan metode 

demonstrasi dalam pembelajaran dengan cara mengamati secara 
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langsung, siswa akan memiliki kesempatan untuk membandingkan 

antara teori dan kenyataan. Dengan demikian, siswa akan lebih 

meyakini kebenaran materi pembelajaran. Selain kelebihan adapun 

kelemahan penggunaan metode demonstrasi dalam pembelajaran, 

salah satunya metode demonstrasi itu memerlukan kemampuan dan 

ketrampilan guru yang khusus sehingga guru dituntut untuk bekerja 

lebih profesional. Di samping itu, demonstrasi juga memerlukan 

kemauan dan motivasi guru yang bagus untuk keberhasilan proses 

pembelajaran siswa.27 

b. Metode Drill 

Metode drill biasa disebut dengan istilah “latihan”. Latihan 

dalam metode drill ini dimaksud agar pengetahuan dan kecakapan 

tertentu dapat dimiliki dan dikuasai sepenuhnya oleh peserta didik. 

Selain latihan, metode drill juga sering disamakan dengan istilah 

“ulangan”. Ulangan dalam metode drill ini dimaksud hanya sekedar 

mengukur sejauh mana kemampuan siswa dalam menyerap 

pembelajaran guru.28 

Pada umumnya metode drill ini adalah cara membelajarkan 

siswa untuk mengembangkan kemahiran dan ketrampilan serta dapat 

mengembangkan sikap dan kebiasaan. Adapun beberapa prinsip dan 

petunjuk pembelajaran menggunakan metode drill, sebagai berikut:29 
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1) Siswa harus diberi pengertian yang mendalam sebelum diadakan 

latihan tertentu.  

2) Latihan untuk pertama kalinya hendaknya bersifat diagnosis. 

Jika kurang berhasil, lalu diadakan perbaikan agar lebih 

sempurna.  

3) Latihan tidak perlu lama asalkan sering dilaksanakan. 

4) Harus disesuaikan dengan taraf kemampuan siswa.  

5) Proses latihan hendaknya mendahulukan hal-hal yang esensial 

dan berguna.  

Penerapan metode drill dalam An-Nahdliyah yaitu santri 

disuruh berlatih melafalkan sesuai dengan makhraj dan hukum 

bacaan sebagaimana yang dicontohkan ustaz. Jadi langkah-langkah 

pembelajaran dalam metode drill ini sebelum santri memulai 

membaca Alqur’an guru memberikan contoh terlebih dahulu lafal 

yang inti dari pembahasan bab tersebut. Pada hal demikian guru 

menyuruh santri untuk melihat mulut guru saat mengucapkan contoh 

lafal. Dengan ini santri bisa memahami pengucapan lafal melalui 

makhorijul huruf yang keluar dari mulut guru. Bagaimanapun juga 

itu lafal yang pengucapannya harus mendengung, mencucu ataupun 

meringis. Kemudian santri menirukan lafal yang sebagaimana telah 

dicontohkan guru. Lalu guru menyuruh santri membaca baris 

selanjutnya pada halaman buku paket An-Nahdliyah tersebut. 



 

 

 

 

Namun semua metode itu pasti ada kelebihan dan 

kelemahannya masing-masing. Kelebihan menggunakan metode drill 

dalam pembelajaran dapat meningkatkan ketepatan dan kecepatan 

pelaksanaan pembelajaran. Selain itu juga  tidak memerlukan 

konsentrasi yang tinggi. Selain kelebihan adapun kelemahan 

penggunaan metode drill dalam pembelajaran, diantaranya: dapat 

menghambat bakat dan inisiatif, memboosankan karena terlalu 

sering diulang-ulang, membentuk kebiasaaan yang kaku karena 

peserta didik terlalu ditekan, menimbulkan verbalisme karena 

penekanan pada menghafal.30 

c. Metode Tanya jawab 

Metode tanya jawab merupakan metode pembelajaran yang 

memungkinkan terjadinya komunikasi langsung antara guru dan 

murid. 31  Pada intinya dalam metode tanya jawab ini terjadi 

komunikasi atau hubungan timbal balik secara langsung antara guru 

dan murid. Dimana seorang guru bertanya dan siswa menjawab 

pertanyaan dari guru, atau bisa juga sebaliknya. 

Manfaat terpenting dari metode tanya jawab ini guru dapat 

memperoleh gambaran sejauh mana murid dapat mengerti dan dapat 

mengungkapkan apa yang telah disampaikan oleh guru dalam 

pembelajaran. Selain itu, metode tanya jawab ini dimaksud untuk 

merangsang berfikir siswa dan membimbingnya dalam mencapai 
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atau mendapatkan pengetahuan.32 Metode tanya jawab dapat dinilai 

sebagai metode yang tepat, apabila pelaksanaannya ditunjukkan 

untuk:33 

1) Meninjau ulang pelajaran atau ceramah yang lalu, agar siswa 

memusatka lagi perhatian.  

2) Menyelingi pembicaraan agar tetap mendapatkan perhatian 

siswa. 

3) Mengarahkan pengamatan dan pemikiran mereka. 

Penerapan metode tanya jawab dalam An-Nahdliyah yaitu 

ustaz memberikan pertanyaan kepada santri dan atau sebaliknya. Jadi 

langkah-langkah pembelajaran dalam metode tanya jawab ini 

sebelum memulai membaca Alqur’an seorang guru menyuruh 

santrinya untuk membaca pedoman petunjuk hukum bacaan yang 

terdapat pada halaman bab yang akan dibaca. Setelah santrinya 

memahami guru menanyai santri tersebut mengenai hukum bacaan 

yang terdapat pada lafal-lafal yang akan dibacanya. Untuk 

mengetahui sejauh mana pemahaman santrinya mengenai bab hukum 

bacaan dan cara membacanya. Jika santri belum faham maka guru 

akan menjelaskan sekilas mengenai hukum bacaan tersebut lalu 

mengembalikan pertanyaan kepada santrinya untuk mengetahui 

pemahaman hukum bacaan dan cara membaca lafal yang telah 
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dijelaskan oleh guru. Lalu guru menyuruh santri membaca baris 

selanjutnya pada halaman buku paket An-Nahdliyah tersebut.  

Namun semua metode itu pasti ada kelebihan dan 

kelemahannya masing-masing. Kelebihan menggunakan metode 

tanya jawab dalam pembelajaran adalah dapat melatih kerjasama, 

memusatkan perhatian, melihat kemajuan, mengurangi kebosanan, 

meningkatkan daya pikir siswa. Selain itu kelemahan menggunakan 

metode tanya jawab dalam pembelajaran adalah dapat menimbulkan 

frustasi peserta didik bila guru tidak menggunakan cara-cara 

bertanya yang baik.34 

d. Metode Ceramah 

Metode ceramah merupakan metode yang sampai saat ini 

sering digunakan oleh setiap guru atau instruktur. Hal ini terjadi 

karena adanya faktor kebiasaan baik dari guru ataupun siswa. Guru 

biasanya belum merasa puas jika dalam proses pengelolaan 

pembelajaran tidak melakukan metode ceramah.35 

Metode ceramah berbentuk penjelasan konsep, prinsip, dan 

fakta yang ditutup dengan tanya jawab antara guru dan siswa. 

Metode ceramah dapat dilakukan guru dalam situasi berikut:36 

1) Untuk memberikan pengarahan, petunjuk di awal pembelajaran. 

2) Waktu terbatas, sedangkan materi atau informasi banyak yang 

akan disampaikan.  
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3) Lembaga pendidikan sedikit memiliki staf pengajaran 

sedangkan jumlah siswa banyak.  

Menurut Sagala dalam buku Tukiran Taniredja, sifat metode 

ceramah itu kurang memberikan kesempatan kepada peserta didik 

untuk mengembangkan keberanian mengemukakan pendapatnya. 

Selain itu dalam metode ceramah terdapat pertanyaan lisan yang 

kurang dapat ditangkap oleh pendengarnya apalagi jika 

menggunakan kata-kata asing.37 Dalam metode ceramah ini murid 

hanya duduk, melihat, dan mendengarkan serta percaya bahwa apa 

yang diceramahkan guru itu adalah benar.38 

Penerapan metode ceramah dalam An-Nahdliyah yaitu ustaz 

memberikan penjelasan sesuai dengan pokok bahasan yang 

diajarkan. Jadi langkah-langkah pembelajaran dalam metode 

ceramah ini sebelum memulai membaca Alqur’an seorang guru 

menjelaskan pedoman petunjuk hukum bacaan beserta cara 

membacanya yang terdapat pada halaman bab yang akan dibaca. 

Guru menjelaskannya secara mendetail supaya santri faham dengan 

materi yang disampaikan guru. Bagaimanapun juga itu lafal yang 

pengucapannya harus mendengung, mencucu ataupun meringis. 

Kemudian setelah santri merekam apa yang dijelaskan guru, guru 

menyuruh santri untuk mencoba membaca lafal yang berada pada 

baris atas. Setelah lafal yang diucapkan santri sesuai dengan hukum 
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bacaan yang telah dijelaskan oleh guru maka, guru menyuruh santri 

membaca baris selanjutnya pada halaman buku paket An-Nahdliyah 

tersebut. 

Namun semua metode itu pasti ada kelebihan dan 

kelemahannya masing-masing. Kelebihan menggunakan metode 

ceramah dalam pembelajaran guru dapat mengontrol keadaan kelas 

karena sepenuhnya kelas merupakan tanggung jawab guru yang 

memberikan ceramah. Selain itu kelemahan menggunakan metode 

ceramah dalam pembelajaran sering dianggap sebagai metode yang 

membosankan jika kurang memiliki kemampuan bertutur kata 

baik.39 Sering terjadi, walaupun secara fisik siswa ada di dalam kelas 

namun secara mental fikiran siswa melayang kemana-mana. Bisa 

juga siswa mengantuk karena tutur kata guru yang kurang menarik 

atau membuat siswa sulit untuk memahami. 

3. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Proses Pembelajaran  

Dalam menentukan langkah penyampaian metode pembelajaran 

hendaknya sorang guru mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat 

menghambat proses pembelajaran. Karena jika hal demikian tidak di 

perhatikan, justru hasil tujuan pembelajaran akan kurang memuaskan. 

Maka dari itu seorang guru sebelum memulai pembelajaran dengan 

menetukan metode yang digunakan serta langkah-langkah 

penyampaiannya, harus mepertimbangkan faktor situasi dan kondisi yang 
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ada. Supaya hasil pembelajaran siswa dapat tercapai sesuai dengan yang 

diharapkan.  

Metode pembelajaran menekankan proses belajar siswa secara aktif 

dalam upaya memperoleh kemampuan hasil belajar. Setiap metode 

pembelajaran mempunyai keunggulan dan kelemahan masing-masing. 

Tidak ada suatu metode pembelajaran pun yang dianggap ampuh untuk 

segala situasi. Untuk itu ketepatan (efektivas) penggunaan metode 

pembelajaran bergantung pada kesesuaian metode pembelajaran dengan 

mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu diantaranya: faktor tujuan 

pembelajaran, materi pembelajaran, kemampuan guru, kondisi siswa, 

sumber atau fasilitas, situasi kondisi dan waktu.40  

Selain beberapa faktor yang telah disebutkan di atas, ada pula 

faktor yang berpengaruh besar terhadap keefektivitas belajar siswa 

seperti halnya adalah faktor kondisioni yang ada. Faktor-faktor itu adalah 

sebagai berikut: faktor kesiapan belajar, minat dan usaha, fisiologis, dan 

inteligensi. 41  Jadi, seorang guru harus dapat menyesuaikan metode 

pembelajaran dengan kondisi belajar siswa pada saat itu pula. Selain itu 

guru sebelum menentukan metode yang digunakan hendaknya melihat 

fasilitas yang memadai untuk proses belajar-mengajar. Agar tujuan guru 

dalam pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.   

Demikian pula seorang guru dituntut untuk dapat meningkatkan 

kuantitas dan kualitas hasil pembelajaran siswa. Menanggapi hal 
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 41 Tabrani Rusyan dkk., Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 1994), 23-24. 



 

 

 

 

demikian banyak faktor pendukung yang termasuk aspek psikologis yang 

dapat mempengaruhi kuantitas dan kualitas hasil pembelajaran siswa, 

seorang guru juga harus memperhatikan faktor-faktor rohaniah siswa 

yang dapat mendukung dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Pada 

umumnya yang dipandang lebih esensial itu adalah sebagai berikut: 

tingkat kecerdasan/ intelegensi siswa, sikap siswa, bakat siswa, minat 

siswa, dan motivasi siswa.42 

Tugas guru dalam rangka optimalisasi proses belajar-mengajar 

adalah sebagai fasilitator yang mampu mengembangkan kondisi belajar 

yang relevan agar tercipta suasana belajar secara wajar dengan penuh 

kegembiraan, dan mengadakan pembatasan positif terhadap dirinya 

sebagai seorang guru.43 Jadi, metode pembelajaran merupakan salah satu 

faktor atau komponen pendidikan yang sangat menentukan berhasil-

tidaknya suatu pembelajaran.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian  

 Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian dengan pendekatan 

kualitatif. Metodologi adalah proses, prinsip, dan prosedur yang kita gunakan 

untuk mendekati problem dan mencari jawaban. 44  Sedangkan menurut 

Bogdan dan Taylor dalam buku Lexy J. Moleong mendefinisikan metodologi 

kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 

diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu 

tersebut secara holistik (utuh). 45  Jadi, dalam hal ini tidak boleh 

mengisolasikan individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, 

tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari sesuatu keutuhan. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Penelitian kasus 

(case study) atau penelitian lapangan (field study) dimaksudkan untuk 

mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi saat ini, 

serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya 

(given). Subjek penelitian dapat berupa individu, kelompok, institusi atau 

masyarakat. Penelitian kasus merupakan studi mendalam mengenai unit 

sosial tertentu, yang hasil penelitian itu memberi gambaran luas dan 
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mendalam mengenai unit sosial tertentu. Subjek yang diteliti relatif terbatas, 

tetapi variabel-variabel dan fokus yang diteliti sangat luas dimensinya.46Pada 

intinya studi kasus merupakan metode penelitian yang berupaya mencari 

kebenaran ilmiah dengan cara mempelajari secara mendalam dan dalam 

jangka waktu yang lama.  

Dalam penulisan karya ilmiah ini peneliti menggunakan jenis penelitian 

studi kasus, karena metode penelitian yang digunakan merupakan metode 

penelitian deskriptif. Berdasarkan hal tersebut, jenis penelitian studi kasus ini 

dipilih karena sifat kecenderungannya yang biasa memperhatikan 

permasalahan. Oleh  karena  itu  peneliti  membiarkan  permasalahan-

permasalahan muncul atau dari data dibiarkan terbuka untuk interpretasi. 

Kemudian  data  dihimpun  dengan  pengamatan  yang  seksama,  meliputi 

deskripsi yang mendetail disertai catatan-catatan hasil wawancara  yang 

mendalam (interview), serta hasil analisis dokumen dan catatan-catatan. 

Berdasarkan  penguraian  diatas  penggunaan  data  kualitatif  dapat 

menghasilkan  data  deskriptif  tentang  penerapan  metode An-Nahdliyah 

dalam  pembelajaran  membaca  Alqur’an  di  TPQ  Miftahunnajah Josari 

Jetis Ponorogo.  

 

B. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti merupakan instrumen penting dalam penelitian 

kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperan serta, namun 
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peran peneliti yang menentukan keseluruhan skenaryonya. 47  Untuk itu 

penelitian ini peneliti bertindak sebagai pengamat, pengumpul data, dan 

pengolah data. Dalam rangka  mencapai tujuan penelitian maka peneliti di 

sini sebagai instrument kunci. Peneliti akan  melakukan  observasi,  

wawancara  dan  pengambilan  dokumen. Kehadiran  peneliti  sebagai  

peneliti  setiap  hari  tanpa  terjadwal  waktu-waktu tertentu. 

 

C. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di TPQ Miftahunnajah Josari Jetis 

Ponorogo,  TPQ  ini  berada  di  Desa Josari,  Kecamatan Jetis,  Kabupaten  

Ponorogo.  Berada  di  kawasan yang  padat  penduduknya dan berdampingan  

dengan  rumah  warga  dan   Taman  Pendidikan  Alqur’an lainnya, karena 

disekitar lokasi ini banyak juga taman pendidikan lainnya.   

Meskipun lokasi TPQ ini berdekatan dengan TPQ lainnya, akan tetapi 

di TPQ  Miftahunnajah santrinya lumayan banyak. Adapun pemilihan lokasi 

peneliti didasarkan atas beberapa hal, yaitu:  

1. Peneliti sudah mengetahui lokasi dan situasi TPQ tersebut dengan baik. 

2. Salah  satu  TPQ  yang  terdapat  program  metode An-Nahdliyah  dalam 

pembelajarannya dan memiliki struktur kepengurusan kelembagaan 

tersendiri.   

3. Santri yang masuk tidak hanya mereka yang berasal dari golongan 

menengah keatas, akan tetapi dari semua golongan ekonomi dan sosial. 

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

2002), 12.  



 

 

 

D. Data dan Sumber Data  

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data -data dapat 

diperoleh. 48 Berkaitan dengan hal tersebut penulis menggunakan dua sumber 

data yaitu:  

1. Sumber Data Primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti 

(petugasnya) dari sumber pertamanya.49 Adapun yang menjadi sumber 

data primer dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru, dan siswa 

di TPQ Miftahunnajah Josari Jetis Ponorogo. 

2. Sumber Data Sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh 

peneliti sebagai penunjang dari sumber yang pertama. 50  Dapat juga 

dikatakan data yang tersusun dari bentuk dokumen-dokumen. dalam 

penelitian ini dokumentasi merupakan sumber data sekunder. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan 

dengan menggunakan teknik kondisi yang alami, sumber data primer, dan 

lebih banyak pada teknik observasi berperan serta, wawancara mendalam dan 

dokumentasi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan: 51 
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1. Observasi Partisipatif  

Metode observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik 

pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan 

mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, 

kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan.52 

Metode observasi merupakan cara yang sangat baik untuk 

mengawasi perilaku subjek penelitian seperti perilaku dalam lingkungan 

atau ruang, waktu dan keadaan tertentu. Tetapi tidak semua perlu diamati 

oleh peneliti, hanya hal-hal yang terkait atau yang sangat relevan dengan 

data yang dibutuhkan. Dalam penelitian observasi peneliti menggunakan 

teknik observasi partisipatif.  

Metode pengamatan terlibat (observasi partisipatif) adalah sebuah 

teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti melibatkan diri 

dalam kehidupan dari masyarakat yang diteliti untuk dapat melihat dan 

memahami gejala-gejala yang ada, sesuai maknanya dengan yang 

diberikan atau dipahami oleh para warga yang ditelitinya.53  

Jadi, dalam pengumpulan data dengan observasi partisipatif ini 

peneliti secara langsung turun kelapangan untuk mengetahui kondisi 

TPQ Miftahunnajah dan bagaimana penerapan metode An-Nahdliyah 

dalam pembelajaran membaca Alqur’an di TPQ Miftahunnajah Josari 

Jetis Ponorogo.  

 

                                                           
 52 Ibid, 165.  

53 Ibid, 166. 



 

 

 

2. Wawancara Terstruktur 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

kualitatif lebih menekankan pada teknik wawancara, khususnya 

wawancara mendalam (depth interview). Teknik ini merupakan 

pengumpulan data yang khas penelitian kualitatif. Labih lanjut 

dinyatakan bahwa cara utama yang dilakukan pakar metodologi kualitatif 

untuk memahami persepsi, perasaan, dan pengetahuan orang-orang 

adalah dengan wawancara mendalam dan intensif.54 

Pada intinya wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk 

bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikonstruksikan makna dalam topik tertentu. Dalam penelitian 

wawancara peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur.  

Jenis wawancara terstruktur kerap kali disebut sebagai suatu 

wawancara “terfokus”. Dengan cara lain, wawancara terstruktur 

merupakan model pilihan apabila pewawancara mengetahui apa yang 

tidak diketahuinya. Dan karenanya dapat membuat kerangka pertanyaan 

yang tepat untuk memperolehnya. 55  Dalam wawancara terstruktur 

pertanyaan ada ditangan pewawancara, dan respon terletak pada 

informan. 

Jadi, wawancara digunakan untuk mengumpulkan data mengenai 

penerapan metode An-Nahdliyah dalam pembelajaran membaca 

                                                           
54 Ibid, 175. 
55 Ibid, 182-183. 



 

 

 

Alqur’an di TPQ Miftahunnajah Josari Jetis Ponorogo. Adapun yang 

menjadi subyek dari wawancara ini adalah : 

a) Kepala sekolah TPQ Miftahunnajah Josari Jetis Ponorogo.  

b) Guru TPQ Miftahunnajah Josari Jetis Ponorogo.  

c) Siswa-siswi TPQ Miftahunnajah Josari Jetis Ponorogo.   

3. Dokumen 

Data dalam penelitian kualitatif pada umumnya diperoleh dari 

sumber manusia atau human resources melalui observasi dan wawancara. 

Di samping itu, ada pula sumber bukan manusia atau nonhuman 

resources, antara lain berupa dokumen, foto, dan bahan statistik. 

Dokumen terdiri atas tulisan pribadi seperti buku harian, surat-surat, dan 

dokumen resmi.56 Dengan menggunakan metode dokumen penulis dapat 

memperoleh data atau informasi yang diperlukan melalui dokumen 

maupun arsip yang berhubungan dengan data yang diperlukan.  

Jadi, pengumpulan data dengan dokumen ini dapat digunakan 

penulis untuk memperoleh data berupa dokumen surat, buku induk, 

catatan-catatan yang ada, maupun arsip di TPQ Miftahunnajah Josari 

Jetis Ponorogo, dan catatan lain yang berkaitan dengan penelitian.  

 

F. Teknik Analisis Data  

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan 

                                                           
 56 Ibid, 200. 



 

 

 

bahan-bahan lain. 57 Sehingga dapat mudah dipahami dan tentunya dapat 

diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan 

mengorganisasikan data, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, 

menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan 

dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.  

Teknik analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles 

dan Hubberman. Menurut Miles dan Hubberman dalam buku Ariesto Hadi 

Sutopo dan Adrianus Arief, analisis data kualitatif terdiri dari tiga kegiatan 

yang terjadi secara bersamaan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan/verifikasi. Miles dan Hubberman, mengingatkan 

bahwa data yang muncul dalam penelitian kualitatif berwujud kata-kata dan 

bukan rangkaian angka. Data itu mungkin telah dikumpulkan dalam aneka 

macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman), dan 

biasanya “diproses” kira-kira sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, 

pengetikan, dan penyutingan), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan 

kata-kata, yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas.  Analisis data 

kualitatif terdiri dari tiga kegiatan diantaranya: 58 

1. Reduksi Data 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data 

“kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. 

                                                           
 57  Mahsun, Metode Penelitian Bahasa “Tahapan Strategi, Metode, dan Tekniknya”, 

(Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 253. 

 58 Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan 

NVIVO (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 10-14. 



 

 

 

Sebagaimana kita ketahui, reduksi data berlangsung terus-menerus 

selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung. Selama 

pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya 

(membuat ringkasan, mengkode, menulusuri tema, memberian gugus-

gugus, membuat partisis, menulis memo). Reduksi data/proses 

transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai 

laporan akhir lengkap tersusun. 

Reduksi data bukanlah suatu hal yang terpisah dari analisis. Ia 

merupakan bagian dari analisis. Pilihan-pilihan peneliti tentang bagian 

data mana yang dikode, mana yang dibuang, pola-pola mana yang 

meringkas sejumlah bagian yang tersebar, cerita-cerita apa yang sedang 

berkembang, semuanya itu merupakan pilihan-pilihan. Reduksi data 

merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data 

dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya 

dapat ditarik dan diverifikasi.   

Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

data yang selanjutnya, dan mencarinya jika diperlukan. 

2. Penyajian Data 

Menurut Miles dan Hubberman, alur terpenting yang kedua dari 

kegiatan analisis adalah penyajian data. “Penyajian” maksudnya sebagai 



 

 

 

sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.  

Dengan melihat penyajian-penyajian kita akan dapat memahami 

apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh 

menganalisis ataukah mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman 

yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut.    

3. Penarikan Kesimpulan  

Kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi 

itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran 

penganalisis selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan 

lapangan, atau mungkin menjadi begitu saksama dan makan tenaga 

dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran diantara teman sejawat 

untuk mengembangkan “kesepakatan intersubjektif,” atau juga upaya-

upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam 

seperangkat data yang lain.  

Dengan demikian, analisis data kualitatif merupakan upaya yang 

berlanjut, berulang dan terus-menerus. Masalah reduksi data, penyajian 

data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi menjadi gambaran 

keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang 

saling susul-menyusul. Namun dua hal lainnya itu senantiasa merupakan 

bagian dari lapangan. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Kegiatan dalam analisis data kualitatif 

 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Menurut pendapat pakar bahwa pemeriksaan terhadap keabsahan data 

selain digunakan menyanggah balik apa-apa yang dituduhkan pada penelitian 

kualitatif yang disangka tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang 

tidak terpisahkan dari pengetahuan penelitian kualitatif.59 Dengan perkataan 

lain, apabila peneliti melaksanakan pemeriksaan terhadap keabsahan data 

secara cermat sesuai dengan teknik yang biasa digunakan dalam penelitian 

kualitatif, jelas bahwa hasil upaya penelitiannya benar-benar dapat 

dipertanggungjawabkan dari segala segi. 60  Teknik keabsahan data atau 

kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dilakukan dengan:  

 

                                                           
 59 Djunaidi Ghony dan Fauzan Al-Manshur, Metodologi Penelitian, 313. 

 60 Ibid, 318-329. 

Pengumpulan Data 

Penyajian Data Reduksi Data 

Kesimpulan-kesimpulan: 

Penarikan/ Verifikasi 



 

 

 

1. Perpanjangan Keikut Sertaan  

Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan 

data, dan tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan 

waktu perpanjangan keikutsertaan pada latar penelitian. Perpanjangan 

keikutsertaan juga menuntut peneliti agar terjun ke lokasi penelitian 

dalam waktu yang cukup panjang dan lama guna mendeteksi dan 

memperhitungkan distorsi yang mungkin mengotori data.  

Dalam hal ini peneliti diharapkan  agar bisa memperoleh data yang 

luas atau  mendalam.  Dengan  pengamatan  yang  panjang  berarti  

peneliti secara langsung akan sering terjun ke lapangan, sehingga peneliti 

bukan dianggap orang lain lagi oleh objek yang akan diteliti.  Hal ini 

akan mempermudah peneliti dalam menggali data-data yang kredibel dari 

objek penelitian.   

2. Ketekunan Pengamatan  

Keajegan pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi 

dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan 

atau tentatif. Mencari suatu usaha membatasi berbagai pengaruh. 

Mencari apa yang dapat diperhitungkan dan apa yang tidak dapat 

diperhitungkan. Selain  itu,  teknik  ini  juga  untuk menemukan ciri-ciri 

dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan  persoalan  

atau  isu  yang  sedang  kita  cari  dan  kemudian memusatkan diri pada 

hal-hal tersebut secara rinci.  



 

 

 

Sementara  cara  dalam  teknik  ini  adalah  dengan  sering  

membaca referensi buku atau hasil penelitian ataupun  dokumentasi-

dokumentasi yang berhubungan dengan hasil  penelitian.  

Meningkatkan ketekunan pengamatan disini, dimaksudkan untuk 

mengecek kembali apakah data yang kita temukan salah atau tidak.  Hal 

ini dimaksudkan agar data yang  diperoleh dari penelitian akurat dan 

sistematis.   

3. Triangulasi 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan 

pengecekkan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dalam teknik 

triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat 

menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data yang telah 

ada.61 Dalam hal trianggulasi, Susan Stainback dalam buku Sugiyono 

menyatakan bahwa tujuan dari trianggulasi bukan untuk mencari 

kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan 

pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan.62 

Dengan adanya triangulasi, peneliti tidak hanya mencari 

kebenaran mengenai fenomena yang ada tetapi lebih mengutamakan 

pemahaman terhadap suatu hal yang telah ditemukan.  

 

 

                                                           
61 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, 18. 
62 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan “Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D 

(Bandung: ALFABETA, 2008), 330. 



 

 

 

H. Tahap-tahap Penelitian 

Tahap dalam penelitian kualitatif ini ada tiga dan di tambah satu lagi 

yaitu tahap penulisan hasil laporan. 63  Tahap-tahapan tersebut diantaranya 

adalah: 

1. Tahap Pra Lapangan  

Pada tahap pra lapangan ini ada empat kegiatan yang harus 

dilakukan oleh peneliti kualitatif, yakni sebagai berikut:  

a. Menyususun rancangan penelitian 

b. Memilih lapangan penelitian 

c. Memilih dan memanfaatkan informan 

d. Menyiapkan perlengkapan penelitian yang menyangkut persoalan 

penelitian.  

2. Tahap Pekerjaan Lapangan  

Tahap pekerjaan lapangan ini, dapat dibagi ke dalam tahap-tahap 

sebagai berikut:  

a. Memahami latar penelitian dan persiapan diri 

b. Memasuki lapangan dan berperan serta mengumpulkan data 

3. Tahap Analisis Data 

Dalam tahap analisis data ini peneliti memasuki lokasi penelitian. 

Dan melakukan analisis selama dan setelah pengumpulan data.  

4. Tahap Penulisan Laporan 

 

                                                           
 63  Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Anggota Ikatan Penerbit 

Indonesia, 2015), 372-374. 



 

 

 

BAB IV 

DESKRIPSI DATA 

 

A. Deskripsi Data Umum  

1. Letak Geografis TPQ Miftahunnajah Josari Jetis Ponorogo 

TPQ Miftahunnajah merupakan suatu tempat peneliti mengadakan 

penelitian yang terletak di sebelah utara (masih dalam satu lingkungan 

dengan Masjid Al-Barokah), yang tepatnya berada di jalan KH. Mahfud 

Yahya No. 01,  Desa Josari, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo, 

Provinsi Jawa Timur. Adapun batas-batasnya sebagai berikut:64 

a. Sebelah Barat berbatasan dengan TK Dharma Wanita Josari 

b. Sebelah Utara berbatasan dengan rumah penduduk  

c. Sebelah Timur berbatasan dengan jalan KH. Mahfud Yahya 

d. Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Ahmad Kasari  

2. Sejaran berdirinya TPQ Miftahunnajah Josari Jetis Ponorogo 

TPQ Miftahunnajah tempat peneliti melakukan penelitian ini suatu 

lembaga pendidikan di bawah naungan Lembaga NU. Yang mulai 

dirintis oleh Ibu Hj. Tanti Rahayu Hasanah, SE pada tanggal 17 Juli 

2003. Tujuan utama pembentukan TPQ Miftahunnajah ini adalah Pra 

Diniyah. Jadi sebelum santri menginjak ke jenjang diniyah setingkat 

Ibtida’iyah/SD diharapkan santri sudah mampu membaca Huruf Arab 

(Alqur’an). Sehingga pendalaman materi dan ilmu-ilmu agama Islam 

                                                           
64 Lihat transkip observasi dalam lampiran laporan penelitian ini. Kode O/I/10-03/ F/1. 



 

 

 

semakin berkembang. Sebelumnya di TPQ Miftahunnajah ini guru dalam 

menyampaikan pembelajarannya masih menggunakan metode IQRA’, 

kemudian di tahun-tahun berikutnya ganti menggunakan metode 

yanbu’a. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, setelah guru-guru TPQ 

Miftahunnajah ini memperoleh ilmu atau metode baru keluaran dari 

majelis NU yaitu metode An-Nahdliyah, dan dianggapnya pula metode 

ini sangat cocok dan praktis untuk di ajarkan pada peserta didik, maka 

kepala dan guru-guru TPQ Miftahunnajah sepakat untuk mengambil 

metode An-Nahdliyah ini sebagai metode bahan pembelajaran dalam 

membaca Alqur’an. Keberadaan TPQ Miftahunnajah ini juga 

mendapatkan Legalitas dari Departemen Agama kabupaten Ponorogo 

dengan terbitnya Nomor Statistik Taman Pendidikan Alqur’an (NSPQ) 

No: 411235020386 pada tanggal 18 November 2013. Hal ini 

diungkapkan oleh Ibu Hj. Tanti Rahayu Hasanah, SE selaku kepala 

sekolah TPQ Miftahunnajah. 65 “Sebelumnya didirikan TPQ 

Miftahunnajah ini, memang hanya ada Lembaga Diniyah Miftahunnajah 

saja. Untuk pembelajarannya membaca Alqur’an pun juga dimulai dari 

Diniyah kelas 1. Untuk kelas 1 pun itu juga dibagi menjadi dua yaitu 

kelas 1A dan kelas 1B. Kelas 1A itu dimaksud untuk pembelajaran 

membaca Alqur’an tingkat pemula. dahulu itu buku yang dipakai latihan 

mengaji masih menggunakan jilid Iqra’. Dan setelah iqra’ ada metode 

baru yaitu metode Yanbu’a maka untuk pembelajaran membaca Alqur’an 

                                                           
65 Lihat transkip wawancara dalam lampiran laporan penelitian ini. Kode W/I/14-03/T/1. 



 

 

 

anak-anak kami ganti menggunakan  yanbu’a. Dan pembelajarannyapun 

juga masih menggunakan metode Iqra’. Dan untuk kelas 1B, 2, 3, 4, 5, 

dan 6 di susun dengan mata pelajaran agama seperti: Fiqih, Mahfudlot, 

Aklak, praktek ibadah, hijaiyah, dll.  Akan tetapi dengan perkembangan 

peserta didik yang semakin banyak dan mungkin untuk menyalurkan 

pembelajaran membaca Alqur’an waktu dan tenaga pendidik kurang 

memadai maka pada tepat tanggal 17 Juli 2003 mendirikan lembaga TPQ 

dengan 3 guru pengajar. Tapi dengan semakin berjalannya waktu dan 

semakin bertambah banyaknya peserta didik maka guru mengganti 

metode pembelajaran dengan menggunakan metode An-Nahdliyah. 

Karena setelah diadakannya pelatihan tentang metode pembelajaran guru 

TPQ di kantor NU yaitu membahas tentang beberapa keunggulan metode 

An-Nahdliyah dan juga kekurangannya, kepala TPQ dan guru-guru lebih 

memilih sepakat menggunakan metode An-Nahdliyah yang ringan dan 

praktis digunakan untuk anak-anak belajar membaca Alqur’an tingkat 

pemula. Hingga sekarang ada 10 tenaga pendidik di TPQ Miftahunnajah. 

Setelah lembaga TPQ ini maju maka saya mengajukan ijob ke 

Departemen Agama kabupaten Ponorogo dan alhamdulillah TPQ 

Miftahunnajah ini mendapatkan NSPQ dari Departemen Agama 

kabupaten Ponorogo”. 

 

 

 



 

 

 

3. Tujuan Penyelenggara TPQ Miftahunnajah Josari Jetis Ponorogo 

Tujuan yang ingin dicapai Program Taman Pendidikan Alqur’an 

(TPQ) ini adalah:66 

a. Menyediakan layanan pendidikan dan pengajaran Alqur’an yang 

bermutu untuk anak usia 4 sampai dengan 7 tahun di Desa Josari dan 

sekitarnya.  

b. Memberikan pembinaan, pengarahan dan pelayanan tumbuh 

kembang anak melalui Taman Pendidikan Alqur’an Miftahunnajah 

Josari. 

c. Membantu menanamkan nilai-nilai moral dan kepribadian anak yang 

berakhlakul karimah dalam menyesuaikan dengan lingkungannya 

agar siap memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi.  

4. Visi dan Misi TPQ Miftahunnajah Josari Jetis Ponorogo 

Visi TPQ Miftahunnajah adalah:67 

Mendidik, mengajar serta menanamkan sejak dini nilai-nilai moral 

agama dan budi pekerti luhur untuk membantu anak mengembangkan 

potensi kreatifitas diri.  

Misi TPQ Miftahunnajah adalah:68  

a. Menciptakan generasi muda yang tangguh, beriman, berakhlak, 

terampil serta mandiri. 

b. Memberikan pembelajaran yang berpusat pada anak agar terbentuk 

potensi diri. 

                                                           
66 Lihat transkip dokumentasi dalam lampiran laporan penelitian ini. Kode D/I/10-03/ TP. 
67 Lihat transkip dokumentasi dalam lampiran laporan penelitian ini. Kode D/I/10-03/V. 
68 Lihat transkip dokumentasi dalam lampiran laporan penelitian ini. Kode D/I/10-03/M. 



 

 

 

c. Memberikan pelayanan pengasuhan dan pendidikan yang sesuai 

dengan kebutuhan serta perkembangan anak. 

d. Menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, kreatif dan 

inovatif. 

e. Menanamkan sejak dini agar anak senantiasa gemar membaca 

Alqur’an.  

5. Keadaan Guru TPQ Miftahunnajah Josari Jetis Ponorogo 

Keadaan guru-guru di TPQ Miftahunnajah Josari pada tahun 2017/ 

2018 semester II ini ada 10 orang. Mereka adalah sebagaimana dalam 

tabel berikut ini:69 

TABEL I 

DAFTAR GURU  

TPQ MIFTAHUNNAJAH JOSARI JETIS PONOROGO  

TAHUN PELAJARAN 2017/2018  

NO. NAMA ALAMAT 

1. Hj.Tanti Rahayu Hasanah, S.E  Josari Jetis Ponorogo 

2. Binti Maqbulatin Josari Jetis Ponorogo 

3. Indah Rahmawati Wonoketro Jetis Ponorogo 

4. Sulastri, S. Pd Josari Jetis Ponorogo 

5. Irawati, A. Ma Josari Jetis Ponorogo 

6. Iraning Zulaila Siman Ponorogo 

7. Fathurrohman, S.H.I Kepuhrubuh  Siman Ponorogo 

8. Mahrus Rofi'i, S.H.I Kaponan Mlarak Ponorogo 

                                                           
69 Lihat transkip dokumentasi dalam lampiran laporan penelitian ini. Kode D/II/14-03/DG. 



 

 

 

9. Nashratu Tsaniyatil Kasanah, S. Pd Gandu Mlarak Ponorogo 

10. Muhamad Kuzaini Mojorejo Jetis Ponorogo 

 

Dari 10 guru TPQ Miftahunnajah tersebut untuk jam mengajarnya 

juga ada jadwalnya masing-masing. Biasanya untuk setiap harinya hanya 

terjadwal 5 orang guru saja. Dan untuk tiap-tiap guru mempunyai jadwal 

jam mengajar 3 kali pertemuandalam seminggu, namun juga ada yang 2 

kali pertemuan dalam seminggu. Jika ada guru yang berhalangan hadir 

untuk mengajar, maka harus mencari guru pengganti. Supaya proses 

pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.  

Diantara 10 guru TPQ Miftahunnajah yang paling aktif ada 8 guru, 

yaitu Ibu Tanti, Ibu Binti, Ibu Indah, Ibu Lastri, Ibu Ira, Ibu Iraning, 

Bapak Mahrus, dan Ibu Nia. Hal ini dikarenakan situasi dan kondisi 

ekonomi keluarga masing-masing guru yang menuntutnya untuk mencari 

tambahan nafkah demi kebutuhan keluarganya.  

Menurut kepala TPQ Miftahunnajah, memang menjadi guru itu 

juga tidak gampang. Karena selain diharuskan mengikuti pelatihan, juga 

harus ikhlas niat lillahi ta’ala tanpa mengharapkan gaji maupun materi 

apapun. Meskipun begitu menjadi seorang guru itu adalah pekerjaan 

mulia.  

6. Struktur Organisasi TPQ Miftahunnajah Josari Jetis Ponorogo 

Sejak awal berdirinya TPQ Miftahunnajah dipimpin oleh Hj. Tanti 

Rahayu Hasanah, SE. Sedangkan penasihatnya adalah Bapak H. Sarno 

Widjojo beliau adalah Ta’mir Masjid Al-Barokah Josari. Serta guru-guru 



 

 

 

yang membantu penyelenggara dan pelaksana pembelajaran di TPQ 

Miftahunnajah ini ada 9 orang. Beliau ini diantaranya adalah: Ibu 

Nashratu Tsanyati Hasanah, S.Pd sebagai Sekretaris; Ibu Binti 

Maqbulatin sebagai Bendahara I; Ibu Indah Rahmawati sebagai 

Bendahara II; Bapak Mahrus Rofi’i, S.H.I dan Bapak Fathurohman, S.H.I 

sebagai Kesiswaan; Ibu Sulastri, S.Pd dan Bapak Muhamad Khuzaini 

sebagai Kurikulum; Ibu Iraning Zulaila dan Ibu Irawati sebagai Sarana 

Prasarana.70 

7. Keadaan Santri atau Peserta Didik TPQ Miftahunnajah Josari Jetis 

Ponorogo 

Selain guru, santri  merupakan  merupakan  komponen  terpenting  

dalam pengajaran. Keadaan santri  TPQ  Miftahunnajah dari tahun 

pertama berdiri hingga sekarang jumlah santrinya mengalami kenaikan 

dan penurunan. Hal ini disebabkan karena minat santri dalam 

pembelajaran membaca Alqur’an atau dalam lembaga TPQ lebih 

diremehkan terlebih bagi anak yang sekolah paginya sudah sekolah di 

lembaga MI. Karena orang tua mereka sudah menganggap bahwa jika 

sekolah di lembaga MI sudah ada guru ngajinya dan tidak perlu sekolah 

sore (sekolah TPQ). Dengan melihat sumber data dokumen yang ada 

peneliti mengungkapkan bahwa santri atau murid di TPQ Miftahunnajah 

pada Tahun Pelajaran 2017/2018 semester II ini berjumlah 100 anak. 

Dengan jumlah santri laki-laki sebanyak 64 dan santri perempuan 36. 
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Adapun peneliti hanya mengambil jumlah santri pada Tahun 

Ajaran 2013/2014 – 2017/2018 karena data sebelumnya telah hilang. 

Jumlah santri TPQ Miftahunnajah ini  dari tahun ke tahun dapat dilihat 

pada table berikut:71 

TABEL II 

DATA JUMLAH SANTRI DARI TAHUN 2013-2018 

TPQ MIFTAHUNNAJAH JOSARI JETIS PONOROGO  

No. Tahun Ajaran Jumlah Santri 

Laki-Laki 

Jumlah Santri 

Perempuan 

Jumlah 

1. 2013/2014 38 26 64 

2. 2014/2015 48 34 82 

3. 2015/2016 42 34 76 

4. 2016/2017 58 32 90 

5. 2017/2018 64 36 100 

8. Sarana dan Prasarana TPQ Miftahunnajah Josari Jetis Ponorogo 

Demi kelancaran proses kegiatan belajar mengajar membaca 

Alqur’an, maka guru-guru TPQ Miftahunnajah juga memperhatikan 

fasilitas yang ada. Kepala TPQ juga bertindak tegas untuk berusaha 

melengkapi fasilitas yang ada supaya peserta didik dapat belajar dengan 

tenang dan yang pastinya lebih semangat. Berikut data sarana dan 
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prasarana di TPQ Miftahunnajah Josari Jetis Ponorogo diantaranya 

sebagai berikut:72 

a. Gedung atau ruang tempat belajar 

b. Sarana dan prasarana mengajar  

1) Papan tulis dan perlengkapannya  

2) Media huruf hijaiyah 

3) Bangku santri  

4) Meja guru  

5) Microphone dan speaker aktif 

6) Ketukan  

7) Buku paket An-Nahdliyah jilid 1-6 

8) Buku prestasi santri  

c. Administrasi kesantrian  

1) Buku induk santri  

2) Buku daftar hadir santri/ absesnsi 

3) Tata tertib santri  

4) Data kelulusan 

d. Administrasi keuangan  

1) Buku Kas Umum (BKU) 

2) Buku daftar penerimaan SPP 

3) Buku daftar penerimaan donatur 
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9. Keadaan Sumber Dana dan Pengolahannya  

Sumber dana yang diperoleh Taman Pendidikan  Alqur'an  (TPQ)  

Miftahunnajah adalah bersumber dari para donatur dan spp santri. 

Adapun jumlah donatur yang ada saat ini adalah sekitar 25 orang, hal ini 

terjadi penurunan dari jumlah donatur awal yakni berjumlah sekitar 30 

orang. Selain donatur adapun SPP santri yang diadakan di TPQ  

Miftahunnajah bersifat  menetap, dengan jumlah penetapan Rp 10.000,00 

per  bulan.  Adapun perincian dana TPQ Miftahunnajah adalah sebagai 

berikut:73 

a. Infaq bulanan Santri  

b. Bantuan para donator perorangan   

c. Bantuan lembaga atau pemerintah    

Dana tersebut dipergunakan untuk:  

a. Honor ustaz/ustazah  

b. Perbaikan dan penggunaan sarana dan prasarana  

c. Penggandaan fasilitas proses belajar mengajar   

d. Kegiatan lain guna kelancaran belajar mengajar   
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B. Deskripsi Data Khusus  

1. Langkah Penyampaian Metode An-Nahdliyah dalam Pembelajaran 

Membaca Alqur’an di TPQ Miftahunnajah Josari Jetis Ponorogo 

Dalam proses pembelajaran membaca Alqur’an di TPQ 

Miftahunnajah menggunakan metode An-Nahdliyah. Metode An-

Nahdliyah jumlahnya ada 6 Jilid, yang didalamnya terdapat beberapa 

petunujuk cara membaca atau keterangan serta penjelasan mengenai 

hukum bacaan sesuai dengan tajwidnya dan penyesuaian ketukan. 

Kegiatan belajar mengajar TPQ Miftahunnajah dimulai hari senin sampai 

hari sabtu, dan liburnya hari minggu. Jam masuknya dimulai dari pukul 

14.30 WIB sampai 16.30 WIB. Untuk jadwal pembelajarannya sehari-

hari sebelum guru memulai kegiatan belajar mengajar, guru memberi 

intruksi berdo’a terlebih dahulu, kemudian setelah itu dilanjut dengan 

bersama-sama membaca do’a sehari-hari dan hafalan surah-surah 

pendek, tidak lupa guru memberi motivasi dengan mengajak peserta 

didik menyanyi sambil tepuk-tepuk supaya peserta didik lebih semangat 

belajarnya. Selanjutnya kegiatan klasikal, dimana tiap-tiap peserta didik 

dituntut untuk membaca kembali jilidnya masing-masing pada halaman 

yang akan diujikan dan menanyakan materi pokok atau lafal Alqur’an 

yang mungkin kurang jelas atau kurang di pahaminya. Selanjutnya privat 

maju satu per satu untuk membaca dengan membawa jilid dan buku 

prestasi yang digunakan untuk menilai hasil pembelajaran yang sedang 

diujikan, dan setelah selesai semua kegiatan di TPQ Miftahunnajah di 



 

 

 

akhiri dengan berdo’a. Hal ini diungkapkan oleh Ibu T selaku kepala 

sekolah TPQ Miftahunnajah. 74  “Jadwal pembelajaran kesehariannya 

pertama guru mengajak anak-anak berdo’a terlebih dahulu setelah itu 

muqodimah sebentar dan memberi intruksi untuk selalu membaca 

bersama-sama membaca do’a sehari-hari dan menghafalkan surah-surah 

pendek. Kadang guru juga memberi motivasi dengan megajak anak-anak 

bernyanyi. Supaya anak lebih fokus belajarnya dan semangat. Setelah itu 

dilanjutkan dengan kegiatan klasikal yaitu membaca kembali buku 

jilidnya masing-masing sesuai dengan halaman selanjutnya pada buku 

prestasi. Peserta didik disuruh bertanya apabila ada lafal yang mungkin 

kurang dipahaminya. Dan privat maju satu per satu untuk mengaji 

dengan membawa jilid dan buku prestasi”.  

Demikian dengan yang diungkapkan oleh salah satu santri TPQ 

Miftahunnjah yang bernama saudari A:75 “Setelah berdo’a dan hafalan 

ibu guru dan bapak guru biasanya mengajak nyanyi dan tepuk-tepuk lagu 

islam, nyanyi sholawatan dan juga nyanyi asmaul husna setelah itu 

membaca kembali jilidnya”. 

Menurut kepala TPQ Miftahunnajah dengan menggunakan Metode 

An-Nahdliyah dapat mempermudah guru dalam menjelaskan materi-

materi pokok tajwid yang terdapat pada halaman jilid teresebut. Selain itu 

para peserta didik juga lebih mudah dan ringan dalam pembelajaran 
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membaca Alqur’an. 76 “Alhamdulillah dengan adanya metode An-

Nahdliyah ini saya sangat cocok sekali, karena sangat membantu guru 

dan murid dalam proses pembelajaran membaca Alqur’an. Bagi guru di 

dalam jilid itu ada materi pokok tajwidnya jadi guru-guru lebih mudah 

dalam menjelaskan kepada muridnya. Dan murid juga lebih gampang 

dalam memahaminya”. 

Hal ini tak lain lagi dengan pendapat saudari K salah satu santri 

TPQ Miftahunnajah, yang menurutnya bahwa belajar membaca Alqur’an 

menggunakan metode An-Nahdliyah ini lebih mudah karena di dalam isi 

bukunya lafal-lafal yang tertuliskan tidak terlalu panjang, maka dari itu 

jika membacanya menggunakan ketukan lumayan pas ketika dibacanya.77 

“Lafal-lafal yang ada di dalam buku agak pendek jadi tidak terlalu sulit 

untuk dibacanya”.  

Dalam menerapkan metode An-Nahdliyah masing-masing guru 

juga mempunyai metode yang berbeda-beda dalam menyampaikan 

langkah-langkah pembelajarannya.  

Adapun Ibu T dalam langkah-langkah pembelajarannya pertama 

Sebelum memulai untuk membacanya, Ibu T menyuruh peserta didik 

membaca keterangan/ petunjuk mengenai hukum bacaan tajwid sesuai 

halaman yang akan di bacanya. Jika peserta didik tersebut belum bisa 

membaca petunjuk tajwid Ibu T langsung menjelaskannya. Setelah di 

baca petunjukknya maka Ibu T menjelaskan sekilas tentang hukum 
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bacaan yang terkandung dalam materi pembelajaran di halam jilid peserta 

didik tersebut. Setelah itu beliau menyuruhnya untuk membaca baris 

selanjutnya pada halaman jilid tersebut. Kemudian setelah selesai 

membaca Ibu T menilai hasil belajar peserta didik tersebut. Jika hasilnya 

kemungkinan kurang memuaskan dalam artian masih ada 4 sampai 5 

lafal yang masih salah dalam membacanya maka akan di ulang di hari 

selanjutnya. Dan jika hasilnya cukup memuaskan dalam artian cukup 

lancar membacanya maka akan di lanjut ke halaman selanjutnya. Dengan 

penyampaian seperti ini menurut beliau lebih besar tingkat peluang 

keberhasilannya kurang lebih 90% . Menurut Ibu T:78 “Tapi semua itu 

menurut kemampuan masing-masing kemampuan murid. Kadang ada 

juga murid yang cepat tingkat pemahamannya. Namun, ada juga murid 

yang agak lambat dalam memahaminya. Dan murid yang agak lambat 

untuk berfikir akan butuh proses agak lama dalam pembelajarannya 

biasanya akan diulang-ulang sampai lancar dalam membacanya”.  

Adapun Bapak M dalam langkah-langkah pembelajarannya 

pertama sebelum peserta didik memulai untuk membacanya, Bapak M 

terlebih dahulu menjelaskan hukum bacaan dan juga jumlah ketukan lafal 

pada jilid yang akan dibacanya. Kemudian beliau bertanya kembali pada 

peserta didik tersebut untuk mengetes tingkat pemahamannya. 

Selanjutnya beliau  menyuruhnya untuk membaca baris selanjutnya pada 

halaman jilid tersebut. Kemudian setelah selesai membaca Bapak M 
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menilai hasil belajar peserta didik tersebut. Jika hasilnya kemungkinan 

kurang memuaskan atau dalam artian masih ada 2 atau 3 lafal yang 

mungkin kurang lancar membacanya maka akan di ulang di hari 

selanjutnya. Dan jika hasilnya cukup memuaskan dalam artian cukup 

lancar membacanya maka akan di lanjut ke halaman selanjutnya. Tingkat 

keberhasilan beliau menggunakan metode ini kurang lebih 85%. Menurut 

Bapak M:79 “Tapi semua itu tergantung dengan seberapa besar usaha 

tenaga pendidik. Apa bila bisa mamaksimalkan ataupun menjalankan 

metode pembelajaran dengan baik dan juga anak didik bisa istiqomah 

dalam belajar insyaallah tingkat keberhasilan sangat tinggi”.  

Selain langkah-langkah penyampaian yang telah di sampaikan oleh 

Ibu T dan Bapak M, Adapun Ibu N dan Ibu I yang langkah-langkah 

pembelajarannya hampir sama. Peserta didik di langsungkan untuk 

membaca pada halaman yang sedang diujikan. Apabila ditengah-tengah 

pembelajaran membaca Alqur’an ada kekeliruan atau bingung dalam 

membacanya, maka beliau membenarkan sambil menjelaskan sekilas. 

Menurut Ibu N:80 “Sebelum privat maju satu per satu untuk membaca, 

peserta didik membaca kembali jilidnya dan saya suruh untuk bertanya 

bagi peserta didik yang kurang faham tentang bacaan lafal yang memang 

belum di ketahuinya. Jadi untuk langkah pembelajarannya saya suruh 

untuk membaca sebisanya dahulu dan menjelaskan sekilas pada lafal 

yang mungkin ada kesalahan saat membacanya”.  
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Hal ini tak lain lagi dengan yang di sampaikan oleh Bu I. Untuk 

tingkat keberhasilan dalam menggunakan langkah-langkah penyampaian 

ini kurang lebih 75%. Jika peserta didik lancar membacanya maka akan 

di lanjut dan apabila peserta didik kurang lancar maka akan diulang di 

hari berikutnya. Menurut Ibu I: 81  “Untuk kemampuan masing-masing 

anak memang juga berbeda-beda. Ada anak yang cepat tanggap dalam 

belajar membaca dan ada pula anak yang agak lambat dalam pemahaman 

belajar membaca Alqur’an. Untuk itu bagi anak yang mungkin kurang 

tanggap atau dalam artian agak lambat dalam pemahaman kadang lebih 

sering untuk di ulang-ulang karena dengan hal demikian akan memberi 

kesempatan waktu lebih banyak lagi untuk belajar di rumah. Supaya 

esoknya lebih lancar lagi membacanya”.  

 

2. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pembelajaran 

Membaca Alqur’an Melalui Metode An-Nahdliyah di TPQ 

Miftahunnajah Josari Jetis Ponorogo 

Dalam melaksanakan pendidikan  perlu diketahui  dan diperhatikan 

adanya faktor-faktor yang ikut menentukan berhasil atau tidaknya  suatu 

pendidikan  tersebut.  Begitu  pula  halnya  melihat  fenomena yang  ada  

di  TPQ  Miftahunnajah,  upaya  guru dalam meningkatkan kualitas 

membaca Alqur’an tentu ada beberapa faktor yang mendukung dan yang 
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menghambat dalam mencapai pelaksanaannya. Adapun faktor yang 

mendukung antara lain: 

a. Peserta Didik 

Berahasil tidaknya  suatu  pendidikan  juga  tergantung  peserta  

didik itu sendiri, karena apabila mereka mempunyai kemauan/ minat  

untuk  belajar  dengan  sungguh-sungguh  dalam  menekuni 

pengetahuan sesuai kemampuannya maka akan mendukung proses  

pendidikan  dan  tentunya  tidak  akan  mengalami  kesulitan  dalam  

belajarnya.  Seperti  yang  diungkapkan  oleh  Bapak M, beliau 

mengatakan: 82  “Berhasil tidaknya suatu pendidikan itu tergantung 

pada diri anak masing-masing. Jika saja di rumah mereka tekun dan 

rajin belajar membaca Alqur’an tentunya tidak akan mengalami 

kesulitan ketika belajar membaca Alqur’an di TPQ”. 

Dari ungkapan Bapak M di atas dapat di simpulkan bahwa, 

rajin tidaknya dari diri peserta didik itu sendiri dalam belajar 

membaca Alqur’an di rumah itu sangat berpengaruh dalam 

meningkatkan kualitas membaca Alquran. Karena apabila di rumah 

mereka rajin belajar  membaca Alqur’an maka  ketika  belajar 

membaca  Alqur’an di TPQ mereka  tidak akan  mengalami  

kesulitan.   
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b. Pengajar  

Guru  merupakan  salah  satu  faktor  yang  menentukan  

keberhasilan pendidikan karena guru itulah yang akan bertanggung  

jawab dalam pembentukan pribadi siswa, guru juga harus memiliki  

pengetahuan yang luas dan kompetensi agar tugas yang diembannya  

dapat  tercapai. Selain itu dukungan motivasi serta arahan guru juga 

sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik 

supaya berperan aktif dan semangat dalam belajarnya.  hal  ini  

ditegaskan  oleh Ibu N, beliau menungkapkan bahwa:83 “Di TPQ 

Miftahunnajah ini guru berperan sangat penting dalam mendukung 

proses belajar anak. Karena berhasil atau tidaknya dalam 

pembelajaran membaca Alqur’an. Guru harus mempunyai 

pengetahuan yang luas dalam hal membaca Alqur’an, selain itu guru 

juga harus mampu memberi dukungan motivasi pada anak-anak dan 

selalu memberikan arahan yang baik kepada anak supaya dapat 

berperilaku baik, sopan dan berakhlakul karimah”.  

Dari  ungkapan Ibu N diatas, ternyata pengetahuan, motivasi 

dan arahan guru juga sangat menentukan dalam mencapai 

keberhasilan suatu pendidikan.  

c. Lingkungan  

Lingkungan keluarga sangat berpengaruh terhadap 

perkembangan jiwa peserta didik. Pengaruh lingkungan akan 
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dikatakan positif apabila lingkungan itu dapat memberikan motivasi 

dan  rangsangan  anak  untuk  rajin  belajar. Seperti halnya dengan 

yang diungkapkan oleh Bapak M:84  “Lingkungan keluarga sangat 

mempengaruhi perkembangan pendidikan pada anak. Apabila di 

rumah orang tua sering mengajari  anaknya  belajar  Alqur’an  pasti  

tidak  akan mengalami kesulitan dalam membaca Alqur’an”. 

Selanjutnya  juga  dipertegas  oleh Ibu T,  ungkapan beliau 

sebagai berikut:85 “Kemahiran  anak  dalam  membaca  Alqur’an  itu  

juga tergantung  pembelajarannya  di rumah,  kalau  di rumah orang 

tuanya sering mengajari anaknya belajar Alqur’an tentu anak 

tersebut tidak akan mengalami kesulitan dalam membaca Alqur’an. 

Jika hanya mengandalkan pembelajaran di TPQ saja pembelajaran 

Alqur’an tidak akan  maksimal  dan  tentunya  anak-anak  akan  

lamban dalam hal membaca Alqur’an”. 

Dari ungkapan diatas, begitu jelas bahwa faktor lingkungan 

keluarga bisa menjadi faktor pendukung dalam pembelajaran 

Alqur’an di TPQ Miftahunnajah. 

d. Media Sarana Prasarana Pembelajaran  

Selain lingkungan adapun faktor lain yang dapat mendukung 

proses pembelajaran membaca Alqur’an, yaitu media sarana 

prasarana pembelajaran. Media pembelajaran itu sangat berpengaruh 
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terhadap perkembangan peserta didik. Karena jika media atau 

fasilitas di TPQ terpenuhi maka proses pembelajaran akan berjalan 

dengan lancar. Seperti halnya dengan yang diungkapkan oleh Ibu I:86 

“Seperti media huruf hijaiyah itu dapat merangsang anak agar 

semangat belajar bersama-sama dengan teman karena media ini 

biasanya digunakan guru untuk memberikan materi tambahan 

mengenai huruf maupun lafal-lafal sesuai dengan tingkatan jilidnya. 

Guru melafalkan dan anak-anak menirukan. Selain itu juga di dalam 

buku An-Nahdliyah ini terdapat petunjuk bacaan yang dapat 

membantu guru untuk menyampaikan materi serta lafal-lafal yang 

terdapat di dalamnya juga tidak terlalu panjang sehingga anak-anak 

mudah untuk melafalkan. Menggunakan media ketukan juga dapat 

membantu anak-anak untuk menyesuaikan panjang dan pendeknya 

huruf”.  

Dari ungkapan Ibu I diatas, ternyata kelengkapan media dalam 

pembelajaran sangat berpengaruh besar terhadap berhasilnya suatu 

pendidikan, seperti halnya media huruf hijaiyah, buku, dan ketukan.  

Selain faktor pendukung adapun faktor penghambat yang harus di 

perhatikan oleh guru dalam menyampaikan pembelajarannya. Karena 

bagaimanapun juga dalam  melaksanakan  pendidikan  perlu  diketahui  

berhasil atau tidaknya  suatu pendidikan  tersebut.  Begitu  pula  halnya  

melihat  fenomena yang ada di TPQ Miftahunnajah dalam pembelajaran 
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membaca Al-Qur’an tentu ada beberapa faktor  yang dapat menghambat  

tercapainya suatu tujuan pembelajaran. Adapun beberapa faktor 

penghambat tersebut diantaranya sebagai berikut:   

a. Peserta Didik  

Lancar tidaknya suatu pendidikan tergantung pada diri peserta 

didik itu sendiri, karena apabila mereka mempunyai kemauan/ minat 

untuk belajar dengan sungguh-sungguh dalam menekuni 

pengetahuan sesuai dengan kemampuannya  maka akan mendukung 

proses pendidikan dan tentunya tidak akan mengalami kesulitan 

dalam belajarnya. Begitu pula sebaliknya apabila dalam diri peserta 

didik tidak ada kemauan  untuk  belajar  dan  tidak  mengembangkan 

kemauannya maka akan menghambat proses pendidikan dan peserta 

didik cenderung mengalami kesulitan belajar. Seperti yang 

diungkapkan oleh Ibu N, beliau mengatakan:87 “Kadang ketika di 

suruh membaca kembali jilidnya anak-anak asyik ramai sendiri maka 

dari situlah kemauan/minat belajar mereka agak turun. Sehingga 

ketika privat membaca Alqur’an beberapa lafal-lafal yang dibacanya 

masih ada salah”.  

Selain dari kemauan/minat diri peserta didik itu sendiri, maka 

tingkat kemampuan berfikir masing-masing peserta didik juga bisa 

menjadi faktor penghambat proses pembelajaran membaca Alqur’an. 
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Seperti halnya yang diungkapkan oleh Ibu I:88 “Faktor penghambat 

salah satunya adalah anak yang mengalami lambat dalam membaca, 

karena dengan banyaknya murid-murid yang masuk dan terbatasnya 

waktu dalam mengajar kadang guru lebih memberi waktu privat 

mengajar agak lama pada anak yang lambat dalam belajar membaca 

tersebut. Akibatnya banyak waktu yang terbuang untuk memprivat 

anak-anak yang lambat dalam membaca dan proses belajar mengajar 

menjadi terhambat”.   

Dari ungkapan Ibu N dan Ibu I tersebut dapat disimpulkan 

bahwa kemauan/minat dan kemampuan diri peserta didik itu sendiri 

sangat berpengaruh dan menjadi faktor penghambat dalam proses 

belajar membaca Alqur’an.  

b. Pengajar  

Guru merupakan salah satu faktor yang menentukan 

keberhasilan pendidikan karena guru itulah yang akan bertanggung 

jawab dalam pembentukan pribadi peserta didiknya. Guru juga harus 

memiliki pengetahuan yang luas terlebih dalam memberikan 

perhatian terhadap peserta didiknya. Karena bagaimanapun juga saat 

mengajar guru berhadapan dengan beragam karakteristik peserta 

didik yang berbeda-beda. Dan kurangnya perhatian guru terhadap 

peserta didik itu dapat menjadi penyebab faktor utama penghambat 

proses pembelajaran. Maka dari itu perhatian guru itu sangatlah 
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penting untuk menunjang keberhasilan proses pembelajaran. Seperti 

halnya yang diungkapkan oleh Bapak M: 89 “Kurangnya rasa 

perhatian guru terhadap santri juga dapat menjadikan faktor 

penghambat pembelajaran, karena apabila kurang adanya perhatian 

dari guru anak-anak jadi acuh tak acuh dalam pembelajaran, dan 

tidak peduli atas hasil pembelajaran yang telah di sampaikan pada 

saat di sekolah. Terlebih pada anak yang bandel dan susah untuk di 

arahkan. Maka dari itu setidaknya guru mepunyai pandangan siswa 

yang sangat betul-betul harus diperhatikan tiap-tiap perkembangan 

pembelajarannya”.   

Dari ungkapan Bapak M diatas, dapat disimpulkan bahwa 

perhatian seorang pendidik terhadap peserta didik juga dapat 

menjadi faktor penghambat proses pembelajaran, karena apabila 

kurang adanya perhatian dari guru tingkat kualitas pembelajaran 

membaca Alqur’an di TPQ Miftahunnajah mengalami penurunan.    

c. Lingkungan  

Lingkungan keluarga sangat berpengaruh terhadap 

perkembangan jiwa peserta didik. Pengaruh lingkungan bisa 

dikatakan negatif apabila dirumah tidak adanya dorongan orang tua 

untuk membimbing anaknya belajar. Sebagaimana hasil wawancara 

dengan Bapak M: 90  “Lingkungan keluarga sangat mempengaruhi 

perkembangan pendidikan pada anak. Masalahnya jika di rumah 
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orang tuanya malas untuk mengajari anaknya belajar Alqur’an tentu 

anak tersebut  akan mengalami  kesulitan dalam  membaca  

Alqur’an. Jika  hanya mengandalkan pembelajaran di TPQ saja 

pembelajaran Alqur’an tidak akan  maksimal dan tentunya anak-

anak akan lamban dalam hal membaca Alqur’an”. 

Dari ungkapan Bapak M diatas,  begitu  jelas  bahwa  faktor  

lingkungan keluarga bisa menjadi faktor penghambat dalam 

pembelajaran membaca Alqur’an di TPQ Miftahunnajah. 

Demikian pula dengan yang di ungkapkan oleh salah satu 

santri TPQ Miftahunnajah yang bernama saudari C:91 “Kalau malam 

di rumah kadang belajar kadang lihat TV, belajarnya ngaji kalau saja 

pas ada PR di sekolah pagi kalau sekolah pagi nggak ada PR ya lihat 

TV. Kalau tidak begitu belajarnya ngaji pas di sekolah sore (TPQ) 

ketika di suruh bu guru membaca kembali jilidnya”.  

Dari ungkapan saudari C tersebut, begitu jelas jika di rumah 

perhatian orang tua kurang terhadap prestasi belajar anak. Sehingga 

kualitas belajar anak menjadi turun dan anak kurang semangat dalam 

belajar. Faktor  lingkungan keluarga seperti ini dapat dikatakan 

penghambat dalam pembelajaran membaca Alqur’an di TPQ 

Miftahunnajah. 
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d. Media Sarana Prasarana Pembelajaran  

Dalam proses pembelajaran membaca Alqur’an, media 

pembelajaran sangatlah penting. Bagaimanapun juga perlengkapan 

pembelajaran juga dapat mempengaruhi/menghambat motivasi 

peserta didik dalam membaca Alqur’an. Seperti halnya yang 

diungkapkan oleh Ibu T:92 “Ketika kurang lengkapnya media atau 

peralatan sekolah anak-anak seperti halnya ada anak yang lupa atau 

ketinggalan jilid, buku prestasi ataupun ketukan, anak akan sulit 

disuruh untuk membaca kembali buku jilidnya. Akibatnya juga 

pernah ada anak yang mogok tidak mau mengaji dan banyak alasan 

lain karna kurang lengkapnya media/alat pembelajarannya”.  

Dari ungkapan Ibu T diatas, begitu jelas bahwa faktor  media 

sarana prasarana pembelajaran bisa menjadi faktor penghambat 

dalam proses pembelajaran membaca Alqur’an di TPQ 

Miftahunnajah.  

Demikian pula dengan yang di ungkapkan oleh salah satu 

santri TPQ Miftahunnajah yang bernama saudari D:93 “Kalau lupa 

bawa buku prestasi kadangan tidak ikut ngaji, soalnya lupa waktunya 

ngaji halaman berapa. Tapi kalau ketahuan ibu guru ya disuruh ngaji 

halamannya dipilihkan ibu guru”.  
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Dari ungkapan saudari D tersebut, begitu jelas jika tanpa 

adanya buku prestasi maka dapat menghambat proses pembelajaran 

membaca Alqur’an karena tidak tahu atau lupa dengan halaman yang 

akan di ujikan. Dengan demikian faktor  media sarana prasarana 

pembelajaran bisa menjadi faktor penghambat utama dalam proses 

pembelajaran membaca Alqur’an di TPQ Miftahunnajah, karena 

peserta didik menjadi mogok dalam belajarnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BAB V 

ANALISIS DATA 

 

A. Langkah Penyampaian Metode An-Nahdliyah dalam Pembelajaran 

Membaca Alqur’an di TPQ Miftahunnajah Josari Jetis Ponorogo 

Apabila pembelajaran dipandang sebagai suatu proses, maka 

pembelajaran merupakan upaya atau kegiatan guru dalam rangka membuat 

siswa belajar. Dalam menyampaikan pembelajaran seorang guru harusnya 

memperhatikan suatu metode yang tepat digunakan dalam proses kegiatan 

pembelajaran. Selain itu guru juga harus memperhatikan langkah-langkahnya 

dalam menyampaikan suatu pembelajaran.  

Salah satu metode yang digunakan dalam lembaga Taman Pendidikan 

Alqur’an adalah metode An-Nahdliyah, dalam proses menyampaikan 

pembelajaran yang digunakan oleh metode An-Nahdliyah menggunakan 

metode demonstrasi, metode drill, metode tanya jawab dan metode ceramah. 

Berikut langkah-langkah pembelajaran metode tersebut dalam membaca 

Alqur’an adalah sebagai berikut:94  

1. Metode Demonstrasi 

Penerapan metode demonstrasi dalam An-Nahdliyah yaitu tutor/ 

guru memberikan contoh secara praktis dalam melafalkan huruf dan cara 

membaca hukum bacaan. Jadi langkah-langkah pembelajaran dalam 
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metode demonstrasi ini sebelum memulai membaca Alqur’an seorang 

guru memberikan contoh dahulu kepada santrinya dengan melafalkan 

huruf serta menjelaskan cara membaca huruf tersebut sesuai dengan 

hukum bacaan. Kemudian latihan menirukan lafal yang di ucapkan guru. 

Lalu guru menyuruh santri membaca baris selanjutnya pada halaman 

buku paket An-Nahdliyah tersebut.  

2. Metode Drill 

Penerapan metode drill dalam An-Nahdliyah yaitu santri disuruh 

berlatih melafalkan sesuai dengan makhraj dan hukum bacaan 

sebagaimana yang dicontohkan ustaz. Jadi langkah-langkah pembelajaran 

dalam metode drill ini sebelum santri memulai membaca Alqur’an guru 

memberikan contoh terlebih dahulu lafal yang inti dari pembahasan bab 

tersebut. Dalam hal demikian guru menyuruh santri untuk melihat mulut 

guru saat mengucapkan contoh lafal. Dengan ini santri bisa memahami 

pengucapan lafal melalui makhorijul huruf yang keluar dari mulut guru. 

Bagaimanapun juga itu lafal yang pengucapannya harus mendengung, 

mencucu ataupun meringis. Kemudian santri menirukan lafal yang 

sebagaimana telah dicontohkan guru. Lalu guru menyuruh santri 

membaca baris selanjutnya pada halaman buku paket An-Nahdliyah 

tersebut. 

3. Metode Tanya jawab 

Penerapan metode tanya jawab dalam An-Nahdliyah yaitu ustaz 

memberikan pertanyaan kepada santri dan atau sebaliknya. Jadi langkah-



 

 

 

 

langkah pembelajaran dalam metode tanya jawab ini sebelum memulai 

membaca Alqur’an seorang guru menyuruh santrinya untuk membaca 

pedoman petunjuk hukum bacaan yang terdapat pada halaman bab yang 

akan dibaca. Setelah santrinya memahami guru menanyai santri tersebut 

mengenai hukum bacaan yang terdapat pada lafal-lafal yang akan 

dibacanya. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman santrinya 

mengenai bab hukum bacaan dan cara membacanya. Jika santri belum 

faham maka guru akan menjelaskan sekilas mengenai hukum bacaan 

tersebut lalu mengembalikan pertanyaan kepada santrinya untuk 

mengetahui pemahaman hukum bacaan dan cara membaca lafal yang 

telah dijelaskan oleh guru. Lalu guru menyuruh santri membaca baris 

selanjutnya pada halaman buku paket An-Nahdliyah tersebut.  

4. Metode Ceramah 

Penerapan metode ceramah dalam An-Nahdliyah yaitu ustaz 

memberikan penjelasan sesuai dengan pokok bahasan yang diajarkan. 

Jadi langkah-langkah pembelajaran dalam metode ceramah ini sebelum 

memulai membaca Alqur’an seorang guru menjelaskan pedoman 

petunjuk hukum bacaan beserta cara membacanya yang terdapat pada 

halaman bab yang akan dibaca. Guru menjelaskannya secara mendetail 

supaya santri faham dengan materi yang disampaikan guru. 

Bagaimanapun juga itu lafal yang pengucapannya harus mendengung, 

mencucu ataupun meringis. Kemudian setelah santri merekam apa yang 

dijelaskan guru, guru menyuruh santri untuk mencoba membaca lafal 



 

 

 

 

yang berada pada baris atas. Setelah lafal yang diucapkan santri sesuai 

dengan hukum bacaan yang telah dijelaskan oleh guru maka, guru 

menyuruh santri membaca baris selanjutnya pada halaman buku paket 

An-Nahdliyah tersebut. 

Dalam BAB V ini peneliti akan menganalisis metode atau langkah-

langkah yang digunakan oleh guru TPQ Miftahunnajah dalam menyampaikan 

pembelajaran membaca Alqur’an.  

Taman Pendidikan Alqur’an Miftahunnajah suatu lembaga dibawah 

naungan Nahdlotul ‘Ulama yang dalam pembelajaran membaca Alqur’an 

menggunakan metode An-Nahdliyah. Dalam langkah-langkah menyampaian 

pembelajaran membaca Alqur’an masing-masing guru TPQ Miftahunnajah 

menggunakan metode yang berbeda-beda. Dalam BAB IV seperti halnya Ibu 

T yang dalam langkah-langkah pembelajarannya pertama Sebelum memulai 

untuk membacanya, Ibu T menyuruh peserta didik membaca keterangan/ 

petunjuk mengenai hukum bacaan tajwid sesuai halaman yang akan di 

bacanya. Jika peserta didik tersebut belum bisa membaca petunjuk tajwid Ibu 

T langsung menjelaskannya. Setelah di baca petunjukknya maka Ibu T 

menjelaskan sekilas tentang hukum bacaan yang terkandung dalam materi 

pembelajaran di halam jilid peserta didik tersebut. Setelah itu beliau 

menyuruhnya untuk membaca baris selanjutnya pada halaman jilid tersebut. 

Kemudian setelah selesai membaca Ibu T menilai hasil belajar peserta didik 

tersebut. Jika hasilnya kemungkinan kurang memuaskan dalam artian masih 

ada 4 sampai 5 lafal yang masih salah dalam membacanya maka akan di 



 

 

 

 

ulang di hari selanjutnya. Dan jika hasilnya cukup memuaskan dalam artian 

cukup lancar membacanya maka akan di lanjut ke halaman selanjutnya. 

Dengan penyampaian seperti ini menurut beliau lebih besar tingkat peluang 

keberhasilannya kurang lebih 90% .  

Dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah yang disampaikan oleh Ibu 

T dalam pembelajaran membaca Alqur’an tersebut lebih cenderung ke dalam 

metode ceramah. Yang dimana seorang guru lebih dalam memberikan 

penjelasan sesuai dengan pokok bahasan yang akan diajarkan, guru 

menjelaskannya secara mendetail supaya santri faham dengan materi yang 

telah disampaikan. 

Selain itu adapun Bapak M dalam langkah-langkah pembelajarannya 

pertama sebelum peserta didik memulai untuk membacanya, Bapak M 

terlebih dahulu menjelaskan hukum bacaan dan juga jumlah ketukan lafal 

pada jilid yang akan dibacanya. Kemudian beliau bertanya kembali pada 

peserta didik tersebut untuk mengetes tingkat pemahamannya. Selanjutnya 

beliau  menyuruhnya untuk membaca baris selanjutnya pada halaman jilid 

tersebut. Kemudian setelah selesai membaca Bapak M menilai hasil belajar 

peserta didik tersebut. Jika hasilnya kemungkinan kurang memuaskan atau 

dalam artian masih ada 2 atau 3 lafal yang mungkin kurang lancar 

membacanya maka akan di ulang di hari selanjutnya. Dan jika hasilnya cukup 

memuaskan dalam artian cukup lancar membacanya maka akan di lanjut ke 

halaman selanjutnya. Tingkat keberhasilan beliau menggunakan metode ini 

kurang lebih 85%.  



 

 

 

 

Dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah yang disampaikan oleh 

Bapak M dalam pembelajaran membaca Alqur’an tersebut lebih cenderung ke 

dalam metode tanya jawab. Yang dimana seorang guru lebih dalam 

memberikan pertanyaan kepada santri atau sebaliknya. Dalam metode tanya 

jawab ini bisa juga guru menjelaskan terlebih dahulu lalu mengembalikan 

pertanyaan kepada peserta didik untuk mengetes sejauh mana pemahaman 

santri mengenai pokok bahasan teori tersebut sebelum memulai membaca 

Alqur’an.  

Selain langkah-langkah penyampaian yang telah disampaikan oleh Ibu 

T dan Bapak M, Adapun Ibu N dan Ibu I yang langkah-langkah 

pembelajarannya hampir sama. Dalam kegiatan klasikal atau nderes peserta 

didik di suruh untuk menanyakan pokok bahasan ataupun lafal yang mungkin 

kurang difahami dan peserta didik disuruh maju satu persatu privat  langsung 

untuk membaca pada halaman yang sedang diujikan. Apabila ditengah-tengah 

pembelajaran membaca Alqur’an ada kekeliruan atau bingung dalam 

membacanya, maka beliau membenarkan sambil menjelaskan sekilas.  

Hal ini tak lain lagi dengan yang di sampaikan oleh Bu I. Untuk tingkat 

keberhasilan dalam menggunakan langkah-langkah penyampaian ini kurang 

lebih 75%. Jika peserta didik lancar membacanya maka akan di lanjut dan 

apabila peserta didik kurang lancar maka akan diulang di hari berikutnya. 

Karena masing-masing anak mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. 

Ada anak yang cepat tanggap dalam belajar membaca dan ada pula anak yang 

kurang tanggap atau agak lambat dalam belajar membaca Alqur’an. Untuk itu 



 

 

 

 

bagi anak yang mungkin kurang tanggap atau dalam artian agak lambat dalam 

pemahaman kadang lebih sering untuk di ulang-ulang karena dengan hal 

demikian akan memberi kesempatan waktu lebih banyak lagi untuk belajar di 

rumah. Supaya dihari selanjutnya lebih lancar lagi membacanya.  

Dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah yang disampaikan oleh Ibu 

N dan Ibu I dalam pembelajaran membaca Alqur’an tersebut lebih cenderung 

ke dalam metode tanya jawab. Yang dimana seorang guru lebih dalam 

memberikan pertanyaan kepada santri atau sebaliknya peserta didik disuruh 

untuk bertanya suatu materi ataupun lafal yang mungkin belum di fahaminya.  

Dari beberapa metode langkah-langkah penyampaikan pembelajaran di 

TPQ Miftahunnajah ini guru lebih menekankan pada penjelasan pokok 

bahasan. Sehingga dalam penyampaian teori kurang focus terhadap 

pemberian contoh melafalkan kata dalam bacaan Alqur’an, padahal dalam 

buku pedoman An-Nahdliyah metode yang ditentukan masing-masing lebih 

menekankan dalam pemberian contoh pelafalan huruf pada Alqur’an.  

  

B. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pembelajaran 

Membaca Alqur’an Melalui Metode An-Nahdliyah di TPQ 

Miftahunnajah Josari Jetis Ponorogo 

Dalam suatu pembelajaran guru perlu tahu tingkat perkembangan 

peserta didiknya, setidaknya guru mengetahui faktor pendukung yang dapat 

meningkatkan tercapainya suatu tujuan pembelajaran. Karena dalam suatu 



 

 

 

 

pembelajaran terdapat beberapa faktor-faktor yang mungkin dapat 

menghambat kemampuan peserta didik dalam belajar membaca Alqur’an.   

1. Faktor Pendukung dalam Pembelajaran Membaca Alqur’an Melalui 

Metode An-Nahdliyah di TPQ Miftahunnajah Josari Jetis Ponorogo 

Seorang guru dituntut untuk dapat meningkatkan kuantitas dan 

kualitas hasil pembelajaran siswa. Menanggapi hal demikian banyak 

faktor pendukung yang termasuk aspek psikologis yang dapat 

mempengaruhi kuantitas dan kualitas hasil pembelajaran siswa, seorang 

guru juga harus memperhatikan faktor-faktor rohaniah siswa yang dapat 

mendukung dalam meningkatkan prestasi belajar siswa.  

Pada umumnya faktor pendukung dalam pembelajaran yang 

dipandang lebih esensial itu adalah sebagai berikut: 95 

a. Tingkat kecerdasan/intelegensi siswa 

b. Sikap siswa 

c. Bakat siswa 

d. Minat siswa 

e. Motivasi siswa 

Tugas guru dalam rangka optimalisasi proses belajar mengajar 

adalah sebagai fasilitator yang mampu mengembangkan kondisi belajar 

yang relevan agar tercipta suasana belajar secara wajar dengan penuh 

kegembiraan, dan mengadakan pembatasan positif terhadap dirinya 
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sebagai seorang guru.96  Karena menciptakan suatu pembelajaran yang 

menyenangkan dapat menghilangkan kejenuhan pada peserta didik. Jadi, 

dengan adanya faktor pendukung dapat menentukan berhasil tidaknya 

suatu pembelajaran.  

Pada BAB IV sudah di jelaskan mengenai faktor pendukung 

pembelajaran membaca Alqur’an di TPQ Miftahunnajah. Dalam  

melaksanakan  pendidikan  perlu  diketahui  dan diperhatikan adanya 

faktor-faktor yang ikut menentukan berhasil tidaknya  suatu pendidikan  

tersebut.  Begitu  pula  halnya  melihat  fenomena yang  ada  di  TPQ  

Miftahunnajah,  upaya  guru dalam meningkatkan kualitas membaca 

Alqur’an tentu ada beberapa faktor yang mendukung dan yang 

menghambat dalam mencapai pelaksanaannya. Adapun faktor yang 

mendukung antara lain: 

a. Peserta Didik 

Menurut Bapak M Berahasil tidaknya  suatu  pendidikan  juga  

tergantung  peserta didik itu sendiri, karena apabila mereka 

mempunyai kemauan/minat untuk  belajar dengan  sungguh-sungguh 

dalam  menekuni pengetahuan sesuai kemampuannya maka akan 

mendukung proses pendidikan dan  tentunya  tidak  akan  mengalami  

kesulitan  dalam belajarnya.   

Dari ulasan di atas dapat disimpulkan bahwa, rajin tidaknya 

dari diri peserta didik itu sendiri dalam belajar membaca Alqur’an di 
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rumah itu sangat berpengaruh dalam meningkatkan kualitas 

membaca Alquran. Karena apabila di rumah mereka rajin belajar  

membaca Alqur’an maka  ketika  belajar membaca  Alqur’an di TPQ 

mereka  tidak akan  mengalami  kesulitan.   

b. Pengajar  

Guru merupakan salah satu faktor yang menentukan  

keberhasilan pendidikan karena guru itulah yang akan 

bertanggungjawab dalam pembentukan pribadi siswa. Menurut Ibu 

N guru harus memiliki pengetahuan yang luas dan kompetensi agar 

tugas yang diembannya dapat  tercapai. Selain itu dukungan motivasi 

serta arahan guru juga sangat dibutuhkan untuk meningkatkan 

kemampuan peserta didik supaya berperan aktif dan semangat dalam 

belajarnya.   

Dari  ulasan di atas dapat disimpulkan, ternyata pengetahuan, 

motivasi dan arahan guru juga sangat menentukan dalam mencapai 

keberhasilan suatu pendidikan.  

c. Lingkungan  

Lingkungan keluarga sangat berpengaruh terhadap 

perkembangan jiwa peserta didik. Pengaruh lingkungan akan 

dikatakan positif apabila lingkungan itu dapat memberikan motivasi 

dan  rangsangan  anak  untuk  rajin  belajar. Menurut Bapak M 

lingkungan keluarga sangat mempengaruhi perkembangan 

pendidikan pada anak. Karena apabila di rumah orang tua sering 



 

 

 

 

mengajari  anaknya  belajar  membaca Alqur’an  pasti  tidak  akan 

mengalami kesulitan dalam pembelajaran membaca Alqur’an di 

TPQ. Setidaknya orang tua tidak hanya mengandalkan pembelajaran 

di TPQ saja akan tetapi orang tua juga berperan aktif dalam 

membimbing anak untuk belajar membaca Alqur’an di rumah. 

Selanjutnya menurut Ibu T Kemahiran  anak  dalam  membaca  

Alqur’an  itu  juga tergantung  pembelajarannya  dirumah,  jika  

dirumah orang tuanya sering mengajari anaknya belajar membaca 

Alqur’an tentu anak tersebut tidak akan mengalami kesulitan dalam 

membaca Alqur’an. Jika hanya mengandalkan pembelajaran di TPQ 

saja pembelajaran Alqur’an tidak akan  maksimal  dan  tentunya  

anak-anak  akan  lamban dalam hal membaca Alqur’an, terlebih pada  

pokok bahasan materi An-Nahdliyah. 

Dari ulasan di atas dapat disimpulkan, bahwa begitu jelas 

faktor lingkungan keluarga bisa menjadi faktor pendukung dalam 

pembelajaran membaca Alqur’an di TPQ Miftahunnajah. Karena 

bagaimanapun juga perhatian/dukungan orang tua itu sangatlah 

diperlukan untuk anak usia dini dalam pembelajaran membaca 

Alqur’an. 

d. Media Sarana Prasarana Pembelajaran  

Selain lingkungan adapun faktor lain yang dapat mendukung 

proses pembelajaran membaca Alqur’an, yaitu media sarana 

prasarana pembelajaran. Media pembelajaran itu sangat berpengaruh 



 

 

 

 

terhadap perkembangan peserta didik. Karena jika media atau 

fasilitas di TPQ terpenuhi maka proses pembelajaran akan berjalan 

dengan lancar. Menurut Ibu I media huruf hijaiyah itu dapat 

merangsang anak agar semangat belajar bersama-sama dengan teman 

karena media ini biasanya digunakan guru untuk memberikan materi 

tambahan mengenai huruf maupun lafal-lafal sesuai dengan 

tingkatan jilidnya. Guru melafalkan dan anak-anak menirukan. 

Selain itu juga di dalam buku An-Nahdliyah ini terdapat petunjuk 

bacaan yang dapat membantu guru untuk menyampaikan materi 

serta lafal-lafal yang terdapat di dalamnya juga tidak terlalu panjang 

sehingga anak-anak mudah untuk melafalkan. Menggunakan media 

ketukan juga dapat membantu anak-anak untuk menyesuaikan 

panjang dan pendeknya huruf.  

Dari ulasan di atas dapat disimpulkan, ternyata kelengkapan 

media dalam pembelajaran sangat berpengaruh besar terhadap 

berhasilnya suatu pendidikan di TPQ Miftahunnajah, seperti halnya 

media huruf hijaiyah, buku paket, buku prestasi dan ketukan.  

Dari beberapa faktor pendukung dalam pembelajaran seperti halnya 

tingkat kecerdasan/intelegensi siswa, sikap siswa, bakat siswa, minat 

siswa, dan motivasi siswa ternyata di TPQ Miftahunnajah ini adapun 

faktor lain yang dapat mendukung pembelajaran membaca Alqur’an 

seperti halnya faktor pengajar, faktor lingkungan serta faktor media 

sarana prasarana pembelajaran. Yang diantaranya faktor-faktor tersebut 



 

 

 

 

termasuk faktor pendukung dan sangat berpengaruh besar untuk 

tercapainya suatu tujuan pembelajaran membaca Alqur’an di TPQ 

Miftahunnajah.  

2. Faktor Penghambat dalam Pembelajaran Membaca Alqur’an 

Melalui Metode An-Nahdliyah di TPQ Miftahunnajah Josari Jetis 

Ponorogo 

Dalam proses kegiatan pembelajaran hendaknya sorang guru 

mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat menghambat berjalannya 

kegiatan  pembelajaran. Karena jika hal demikian tidak di perhatikan, 

justru hasil tujuan pembelajaran akan kurang memuaskan. Maka dari itu 

seorang guru sebelum memulai pembelajaran fokus  menetukan metode 

yang akan digunakan dan langkah-langkah penyampaiannya serta 

mepertimbangkan faktor situasi dan kondisi yang ada. Supaya hasil 

pembelajaran siswa dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.  

Berikut beberapa faktor yang dapat berpengaruh besar terhadap 

keefektivitas belajar siswa seperti halnya adalah faktor kondisional yang 

ada. Faktor-faktor itu adalah sebagai berikut: 97  

a. Faktor kesiapan belajar 

b. Minat dan usaha 

c. Fisiologis 

d. Inteligensi 
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Jadi, seorang guru harus dapat menyesuaikan metode pembelajaran 

dengan kondisi belajar siswa pada saat itu pula. Selain itu guru sebelum 

menentukan metode yang digunakan hendaknya melihat fasilitas yang 

memadai untuk proses belajar-mengajar. Agar tujuan guru dalam 

pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.   

Pada BAB IV sudah di jelaskan mengenai faktor penghambat 

pembelajaran membaca Alqur’an di TPQ Miftahunnajah. Dalam  

melaksanakan  pendidikan  perlu  diketahui  dan diperhatikan adanya 

faktor-faktor yang ikut menentukan berhasil tidaknya  suatu pendidikan  

tersebut.  Begitu  pula  halnya  melihat  fenomena yang  ada  di  TPQ  

Miftahunnajah,  upaya  guru dalam meningkatkan kualitas membaca 

Alqur’an tentu ada beberapa faktor penghambat dalam mencapai 

pelaksanaannya. Adapun faktor yang penghambat antara lain: 

a. Peserta Didik  

Lancar tidaknya suatu pendidikan tergantung pada diri peserta 

didik itu sendiri, karena apabila mereka mempunyai kemauan/ minat 

untuk belajar dengan sungguh-sungguh dalam menekuni 

pengetahuan sesuai dengan kemampuannya  maka akan mendukung 

proses pendidikan dan tentunya tidak akan mengalami kesulitan 

dalam belajarnya. Begitu pula sebaliknya apabila dalam diri peserta 

didik tidak ada kemauan  untuk  belajar  dan  tidak  mengembangkan 

kemauannya maka akan menghambat proses pendidikan dan peserta 

didik  cenderung  mengalami  kesulitan  belajar. Menurut Ibu N 



 

 

 

 

Ketika di suruh membaca kembali jilidnya anak-anak ramai sendiri, 

maka dari situlah kemauan/minat belajar mereka agak turun. 

Sehingga ketika privat membaca Alqur’an beberapa lafal-lafal yang 

dibacanya masih ada salah dan kehilangan konsentrasinya. 

Selain dari kemauan/minat diri peserta didik itu sendiri, maka 

tingkat kemampuan berfikir masing-masing peserta didik juga bisa 

menjadi faktor penghambat proses pembelajaran membaca Alqur’an. 

Menurut Ibu I faktor penghambat salah satunya adalah anak yang 

mengalami lambat dalam membaca, karena dengan banyaknya 

murid-murid yang masuk dan terbatasnya waktu dalam mengajar 

kadang guru lebih memberi waktu privat mengajar agak lama pada 

anak yang lambat dalam belajar membaca tersebut. Akibatnya 

banyak waktu yang terbuang untuk memprivat anak-anak yang 

lambat dalam membaca dan proses belajar mengajar menjadi 

terhambat.   

Dari ulasan di atas dapat disimpulkan bahwa kurangnya 

kemauan/minat dan kemampuan diri peserta didik itu sendiri sangat 

berpengaruh dan menjadi faktor penghambat dalam proses belajar 

membaca Alqur’an.  

b. Pengajar  

Guru merupakan salah satu faktor yang menentukan 

keberhasilan pendidikan karena guru itulah yang akan 

bertanggungjawab dalam pembentukan pribadi peserta didiknya. 



 

 

 

 

Guru juga harus memiliki pengetahuan yang luas terlebih dalam 

memberikan perhatian terhadap peserta didiknya. Karena 

bagaimanapun juga saat mengajar guru berhadapan dengan beragam 

karakteristik peserta didik yang berbeda-beda. Dan kurangnya 

perhatian guru terhadap peserta didik itu dapat menjadi penyebab 

faktor utama penghambat proses pembelajaran. Maka dari itu 

perhatian guru itu sangatlah penting untuk menunjang keberhasilan 

proses pembelajaran. Menurut Bapak M, kurangnya rasa perhatian 

guru terhadap santri juga dapat menjadikan faktor penghambat 

pembelajaran. Karena apabila kurang adanya perhatian dari guru 

anak-anak jadi acuh tak acuh dalam pembelajaran, dan tidak peduli 

atas hasil pembelajaran yang telah di sampaikan pada saat di 

sekolah. Terlebih pada anak yang bandel dan susah untuk di arahkan. 

Maka dari itu setidaknya guru mepunyai pandangan siswa yang 

sangat betul-betul harus diperhatikan tiap-tiap perkembangan 

pembelajarannya.   

Dari ulasan di atas dapat disimpulkan, bahwa kurangnya 

motivasi, perhatian serta rendahnya kemampuan seorang pendidik 

terhadap peserta didik juga dapat menjadi faktor penghambat proses 

pembelajaran, karena apabila kurang adanya perhatian dari guru 

tingkat kualitas pembelajaran membaca Alqur’an di TPQ 

Miftahunnajah mengalami penurunan.    

 



 

 

 

 

c. Lingkungan  

Lingkungan keluarga sangat berpengaruh terhadap 

perkembangan jiwa peserta didik. Pengaruh lingkungan bisa 

dikatakan negatif apabila dirumah tidak adanya dorongan orang tua 

untuk membimbing anaknya belajar.  

Menurut Bapak M, lingkungan keluarga sangat mempengaruhi 

perkembangan pendidikan pada anak. Sebab, jika dirumah orang 

tuanya malas untuk mengajari anaknya belajar Alqur’an tentu anak 

tersebut  akan mengalami  kesulitan dalam  membaca  Alqur’an. Jika  

hanya mengandalkan pembelajaran di TPQ saja pembelajaran 

Alqur’an tidak akan  maksimal dan tentunya anak-anak akan lamban 

dalam hal membaca Alqur’an. 

Dari ulasan di atas dapat disimpulkan, bahwa  faktor  

lingkungan keluarga bisa menjadi faktor penghambat dalam 

pembelajaran membaca Alqur’an di TPQ Miftahunnajah. 

Bagaimanapun juga jika di rumah anak kurang adanya dukungan/  

perhatian dari orang tua untuk belajar, maka anak akan mudah malas 

dan akibatnnya dalam pembelajaran disekolah anak berfikir agak 

lamban.   

d. Media Sarana Prasarana Pembelajaran  

Dalam proses pembelajaran membaca Alqur’an, media 

pembelajaran sangatlah penting. Bagaimanapun juga perlengkapan 



 

 

 

 

pembelajaran juga dapat mempengaruhi/menghambat motivasi 

peserta didik dalam membaca Alqur’an.  

Menurut Ibu T, kurang lengkapnya media atau peralatan 

sekolah anak-anak seperti halnya ada anak yang lupa atau 

ketinggalan jilid, buku prestasi ataupun ketukan, anak akan sulit 

disuruh untuk membaca kembali jilidnya. Akibatnya juga pernah ada 

anak yang mogok tidak mau mengaji dan banyak alasan lain karna 

kurang lengkapnya media/alat pembelajarannya.  

Dari ulasan di atas dapat disimpulkan, bahwa faktor  media 

sarana prasarana pembelajaran bisa menjadi faktor penghambat 

dalam proses pembelajaran membaca Alqur’an di TPQ 

Miftahunnajah. Karena jika sarana perlengkapan belajar kurang anak 

jadi malas untuk belajar membaca Alqur’an disekolah dan ramai 

sendiri dengan temannya yang lain.  

Dari beberapa faktor penghambat dalam pembelajaran seperti 

halnya faktor kondisional yang ada yakni faktor kesiapan belajar, faktor 

minat dan usaha, faktor fisiologis, dan faktor inteligensi ternyata di TPQ 

Miftahunnajah ini adapun faktor lain yang dapat menghambat  

pembelajaran membaca Alqur’an seperti halnya faktor pengajar, faktor 

lingkungan serta faktor media sarana prasarana pembelajaran. Yang 

diantaranya faktor-faktor tersebut termasuk faktor penghambat dan 

sangat berpengaruh besar terhadap keberhasilnya suatu tujuan 

pembelajaran membaca Alqur’an di TPQ Miftahunnajah.  



 

 

 

BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan  maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut:   

1. Langkah Penyampaian Metode An-Nahdliyah dalam Pembelajaran 

Membaca Alqur’an di TPQ Miftahunnajah Josari Jetis Ponorogo 

perkembangannya sudah cukup baik, yaitu diawali dengan berdo’a dan 

dilanjutkan dengan hafalan membaca do’a sehari-hari serta surah-surah 

pendek. Kemudian  kegiatan klasikal atau membaca kembali jilidnya dan 

privat maju satu per satu tiap peserta didik. Akan tetapi dari beberapa 

metode langkah penyampaikan pembelajaran di TPQ Miftahunnajah ini 

guru lebih menekankan pada penjelasan pokok bahasan. Sehingga dalam 

penyampaian teori  kurang fokus terhadap pemberian contoh melafalkan 

kata dalam bacaan Alqur’an, namun dalam buku pedoman An-Nahdliyah 

metode yang ditentukan masing-masing lebih menekankan dalam 

pemberian contoh pelafalan huruf pada Alqur’an.  

2. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pembelajaran 

Membaca Alqur’an Melalui Metode An-Nahdliyah di TPQ 

Miftahunnajah Josari Jetis Ponorogo  

a. Faktor Pendukung   



 

 

 

 

1) Faktor peserta didik 

Rajin tidaknya dari diri peserta didik itu sendiri dalam belajar 

membaca Alqur’an di rumah itu sangat berpengaruh dalam 

meningkatkan kualitas membaca Alqur’an. 

2) Faktor pengajar 

Pengetahuan, motivasi dan arahan guru juga sangat menentukan 

dalam mencapai keberhasilan suatu pendidikan. 

3) Faktor lingkungan  

Perhatian/dukungan orang tua di rumah itu sangatlah diperlukan 

untuk anak usia dini dalam pembelajaran membaca Alqur’an. 

4) Faktor sarana dan prasarana  

Kelengkapan media dalam pembelajaran sangat berpengaruh 

besar terhadap berhasilnya suatu pendidikan. Seperti halnya 

media huruf hijaiyah, buku paket, buku prestasi dan ketukan. 

b. Faktor Penghambat  

1) Faktor peserta didik 

Rendahnya kemauan/minat dan kemampuan diri peserta didik 

itu sendiri sangat berpengaruh dan menjadi faktor penghambat 

dalam proses belajar membaca Alqur’an. 

2) Faktor pengajar  

Kurangnya motivasi, perhatian serta rendahnya kemampuan 

pengajar dapat menjadikan tingkat kualitas pembelajaran 

membaca Alqur’an mengalami penurunan.    



 

 

 

 

3) Faktor lingkungan  

Kurang adanya dukungan/perhatian dari orang tua untuk belajar, 

maka anak akan mudah malas dan akibatnnya dalam 

pembelajaran di sekolah anak berfikir agak lamban. 

4) Faktor media sarana dan prasarana 

Apabila sarana perlengkapan belajar kurang anak jadi malas 

untuk belajar membaca Alqur’an disekolah dan ramai sendiri 

dengan temannya yang lain.  

 

B. Saran  

Dengan adanya saran dari peneliti bukan berarti peneliti lebih mampu 

dari pembaca ataupun lebih mahir, akan tetapi dari saran yang telah diberikan 

oleh peneliti bertujuan supaya dapat meningkatkan kemajuan pendidikan, 

kesejahteraan ataupun kinerja guru dalam pembelajaran membaca Alqur’an di 

TPQ Miftahunnajah. Untuk itu mohon berkenan pembaca untuk membaca 

saran dari peneliti. Diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Kepada kepala TPQ 

Kepala TPQ hendaknya lebih meningkatkan program belajar mengajar 

serta memotivasi guru-guru dalam meningkatkan kualitas membaca 

Alqur’an. Kepala  TPQ  tiap  hari  harus  mengontrol guru  ketika 

mengajar di kelas guna mengetahui hasil santri usai pembelajaran 

Alqur’an.  

 



 

 

 

 

2. Kepada Guru TPQ Miftahunnajah 

Seharusnya  dalam  mengajar diberikan jadwal tetap pada guru-gurunya 

(tidak bergantian). Karena dengan tetapnya guru dalam dalam kelas 

ketika mengajar maka akan lebih mudah mengetahui perkembangan  

santri dalam proses pembelajaran membaca Alqur’an selama satu 

semester.   

3. Bagi orang tua  

Hendaknya orang tua dapat memberikan semangat belajar anak dan 

membimbing mereka agar lebih rajin belajar membaca Alqur’an. 

Sehingga dapat tercapainya keinginan orang tua anak untuk bisa merubah 

anaknya menjadi lebih baik.  

4. Bagi peneliti yang akan datang  

Penelitian  ini hanya terfokus pada problematika penerapan metode An-

Nahdliyah saja,  namun  disisi  lain penulis  mengharap peneliti yang 

akan datang hendaknya mencari fokus penelitian mengenai problematika 

penerapan metode ummi, tilawati, dan lainnya.  
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