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ABSTRAK 

Susanti, Rima Tri. 2018. Implementasi Metode Wafa untuk Meningkatkan Kemampuan Baca 

Al-Qur‟an (Studi Kasus di SMKN 1 Ponorogo). Skripsi. Jurusan Pendidikan 

Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Umar Sidiq, M.Ag. 

Kata Kunci: Metode Wafa, Kemampuan Baca Al-Qur’an 

Pendidikan merupakan persoalan penting bagi umat Islam. Pendidikan selalu menjadi 

tumpuan untuk mengembangkan individu dan masyarakat. Pendidikan merupakan sarana 

untuk memajukan peradaban, mengembangkan masyarakat dan menciptakan generasi mampu 

berbuat banyak bagi kepentingan mereka. Berdasarkan definisi pendidikan sebagaimana 

dirumuskan Mahmud Yunus, maka tujuan pendidikan dapat diklasifikasikan menjadi dua, 

yaitu tujuan yang bersifat individual (al-ghard al-fardiy) dan tujuan yang bersifat sosial 

kemasyarakatan (al-ghard al-ijtima‟iy). Pembelajaran Al-Qur‟an sebagai upaya untuk 

meningkatkan perubahan terhadap peserta didik, oleh karena itu di SMKN 1 Ponorogo Jl. 

Jendral Sudirman No. 105 Ponorogo menerapkan pembelajaran Al-Qur‟an dengan metode 

Wafa. Diharapkan semua siswa di SMKN 1 Ponorogo bisa membaca Al-Qur‟an. Metode Wafa 

merupakan metode yang menggunakan otak kanan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pelaksanaan pengajaran metode Wafa 

kepada siswa kelas X di SMKN 1 Ponorogo  (2) Dampak pembelajaran metode Wafa kepada 

siswa kelas X di SMKN 1 Ponorogo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

deskriptif, dengan teknik pengumpulan data yang meliputi wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang meliputi reduksi data, penyajian data dan 

verifikasi. 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: (1) Pelaksanaan pengajaran metode Wafa di 

SMKN 1 Ponorogo melalui beberapa tahapan antara lain persiapan pembelajaran, proses 

pembelajaran dan evaluasi pembelajaran. Persiapan pembelajaran ustadzah menggunakan RPP 

yang sudah ada di buku Wafa sebagai pedoman, proses pembelajaran sebagaimana yang telah 

ditetapkan dalam buku pedoman Wafa oleh tim Yayasan Syafa‟atul Qur‟an Indonesia 

(YAQIN) Surabaya, dan evaluasi pembelajaran dilakukan setiap tatap muka langsung di akhir 

pembelajaran. (2) Dampak dari adanya pembelajaran Al-Qur‟an dengan menggunakan metode 

Wafa ini sangat dirasakan oleh bapak/ibu Guru serta siswa-siswi semuanya. Dari dampak 

tersebut ada yang bersifat positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu dengan diterapkannya 

metode Wafa di SMKN 1 Ponorogo ini para siswa sangat antusias dan senang dalam membaca 

Al-Qur‟an serta kemampuan siswa dalam membaca Al-Qur‟an meningkat. Adapun dampak 

negatifnya yaitu kurangnya tugas tambahan yang diberikan ustadz-ustadzah kepada siswa itu 

mengakibatkan kelas menjadi gaduh dan tidak terkondisikan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Al-Qur‟an menurut bahasa berarti “bacaan”. Adapun definisi Al-Qur‟an ialah 

kalam Allah Swt. yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad Saw. sebagai salah satu 

rahmat yang tak ada taranya bagi alam semesta. Di dalamnya terkumpul wahyu Ilahi yang 

menjadi pedoman dan pelajaran bagi umat mukmin. Setiap mukmin yang membaca al-

Qur‟an itu termasuk amal yang mulia dan akan mendapat pahala yang berlipat ganda serta 

mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yaitu dengan mempelajari dan 

mengamalkannya.
1
 

Al-Qur‟an adalah kalamullah, atau firman Allah Swt. Dia bukanlah kata-kata 

manusia dan bukan pula kata-kata jin, syaithan atau malaikat. Dia sama sekali bukan 

berasal dari pikiran makhluk, bukan syair kreasi para pujangga, bukan sihir hasil tipu daya 

para pengikut syaitan dan bukan pula hasil pemikiran filsafat manusia. Al-Qur‟an adalah 

mukjizat yang diberikan kepada baginda Muhammad Saw, sebagai peneguh iman dan 

pembenar kenabiannya. 

Mukjizat merupakan suatu perkara luar biasa yang manusia tidak akan mampu 

membuatnya, karena hal itu di luar kemampuannya. Mukjizat itu dianugerahkan kepada 

para Nabi dan Rasul dengan maksud menguatkan kenabian dan kerasulannya, serta 

menjadi bukti bahwa agama yang dibawa oleh mereka adalah benar-benar dari Allah Swt. 

                                                           
1
 Zainal Abidin, Seluk-Beluk Al-Qur‟an (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 1. 
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Al-Qur‟an adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad Saw. di antara mukjizatnya 

dapat dilihat dari fashahah dan balaghah-nya, keindahan susunan kalimatnya serta majaz 

dan gaya bahasanya yang tidak tertandingi. Keistimewaan itulah yang membuat Umar bin 

Khattab masuk Islam setelah mendengar keindahan kata dan kedalaman maknanya. Selain 

itu, mukjizat Al-Qur‟an juga terletak pada isinya.
2
  

Mukjizat berfungsi sebagai bukti kebenaran para Nabi. Keluarbiasaan yang 

tampak atau terjadi melalui mereka itu diibaratkan sebagai ucapan Tuhan: “Apa yang 

dinyatakan sang Nabi adalah benar. Dia adalah utusan-Ku, dan buktinya adalah Aku 

melakukan mukjizat itu.”
3
 

Al-Qur‟an membangun keimanan dengan mengkaji masalah-masalah yang ada di 

seputar alam, juga mengkaji iman secara psikologis. Berbeda dengan kitab-kitab samawi 

sebelumnya, yang hampir-hampir boleh dikatakan bahwa yang menjadi sumber 

keimanannya adalah Rasul yang bercerita tentang Allah. Adapun mengenai perintah 

berpikir, Al-Qur‟anlah yang mewajibkannya untuk kita, bersamaan dengan perkembangan 

ilmiah yang mendukung gambaran Al-Qur‟an terhadap alam ini dan mengorelasikannya 

antara ilmu dengan iman.
4
 

Al-Qur‟an memiliki berbagai keistimewaan bila dibandingkan dengan kitab-kitab 

suci yang diturunkan sebelumnya, karena dia menjadi kitab penyempurna. Di antaranya 

yaitu Al-Qur‟an memuat ringkasan dari ajaran-ajaran ketuhanan yang pernah dimuat 

kitab-kitab suci sebelumnya, seperti kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil. Al-Qur‟an 

                                                           
2
Miftah A. Malik & ODOJers, One Day One Juz Dahsyatnya Manfaat Membaca Al-Qur‟an dan Kisah 

Inspiratif ODOJers (Pustaka Akhlak, 2014), 7-8.  
3
M. Quraish Shihab, Mukjizat Al-Qur‟an (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2013), 35.  

4
Syaikh Muhammad Al-Ghazali, Berdialog dengan Al-Qur‟an Memahami Pesan Kitab Suci dalam 

Kehidupan Masa Kini (Bandung: Penerbit Mizan, 1997), 180.  



7 

 

 

juga mengokohkan perihal kebenaran yang pernah terkandung dalam kitab-kitab suci 

terdahulu yang berhubungan dengan peribadatan kepada Allah Swt. keimanan kepada 

para Rasul, kebenaran bahwa di akhir zaman akan terjadi hari kiamat, keharusan 

menegakkan hak dan keadilan, panduan berinteraksi dengan Tuhan dan sesama makhluk, 

teladan akhlak mulia dan lain sebagainya.
5
 

Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Qur‟an Surat Al-Maidah ayat 48 sebagai 

berikut:  

                            

                                

                           

                             

                 

  
Artinya: “Dan Kami telah turunkan kepadamu Al-Qur‟an dengan membawa kebenaran, 

membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu Kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan 

batu ujian terhadap Kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut 

apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan 

meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara 

kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang sekiranya Allah menghendaki, niscaya 

kamu dijadikan-Nya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap 

pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada 

Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang tidak 

kamu perselisihkan itu.” (Q.S. al-Maidah:48)
6
 

 

                                                           
5
Miftah, One Day One Juz., 8-9 

6
 Al-Qur‟an, 5: 48. 
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Jelas bahwa Allah Swt. sudah menurunkan kitab suci Al-Qur‟an kepada Nabi 

Muhammad Saw, dengan disertai kebenaran mengenai apa saja yang terkandung di 

dalamnya, juga membenarkan isi kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah Swt. 

sebelum Al-Qur‟an, yakni kitab-kitab Allah yang diberikan kepada para nabi sebelum 

baginda Nabi Muhammad Saw. 

Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah Saw pernah bersabda:   

                                                                                                                                                       :                                               

Perumpamaan hafalan Al-Qur‟an adalah seperti unta yang diikat oleh tali. Jika 

pemiliknya selalu memegangnya, maka dia tetap memilikinya. Akan tetapi jika dia 

melepaskannya, maka unta itu pergi.
7
 

 

Bahkan, Allah Swt. sendiri turut pula menjaga kemurniannya dengan cara 

menjadikan kalimat-kalimat dalam Al-Qur‟an itu benar-benar mudah diingat, dihafal dan 

dipahami. Oleh karena itu, Al-Qur‟an sengaja diwahyukan dengan suatu gaya bahasa yang 

istimewa, mudah, tidak sukar bagi siapa pun untuk memahaminya, tidak sulit dihafalkan 

dan tidak sukar diamalkan dengan syarat disertai keikhlasan hati dan kemauan yang kuat.
8
 

Sungguh dengan berbagai keistimewaan yang telah disebutkan, jelas Al-Qur‟an 

tidak ada bandingannya dalam hal pengaruhnya terhadap hati atau kehebatan pemimpin 

dan cara memberikan petunjuknya, juga tidak dapat dicarikan persamaan dalam hal 

kandungan serta kemuliaan tujuannya. Oleh karena itu, dapat diyakini bahwa Al-Qur‟an 

adalah mutlak sebaik-baik kitab yang pernah ada dan untuk selama-lamanya. 

Bagi orang-orang yang suka mempelajari Al-Qur‟an maka hadist ini dapat 

menjadi pendorong kita untuk lebih giat melakukannya. Diriwayatkan dari „Uqbah bin 

                                                           
7
 Miftah, One Day One Juz., 11 

8
Ibid., 11-12 
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„Amir telah berkata bahwa suatu ketika Rasulullah Saw keluar ketika kami sedang berada 

di ruang samping masjid. Lalu baginda bertanya: “Siapakah di antara kalian yang pergi 

setiap hari ke Buth-han atau ke „Aqiq, lalu datang dengan membawa dua ekor unta yang 

gemuk tanpa dosa dan tanpa memutus silaturrahmi?”
9
 

Maka kami menjawab: “Kami semua menyukai itu, wahai Rasul.” 

Baginda bersabda: “Pergilah ke masjid, lalu pelajarilah dua ayat Al-Qur‟an, 

maka itu lebih bernilai daripada dua ekor unta. Sedangkan tiga ayat lebih bernilai 

daripada empat ekor unta dan begitulah seterusnya.”(HR. Muslim)
10

 

 

Pendidikan merupakan persoalan penting bagi umat Islam. Pendidikan selalu 

menjadi tumpuan untuk mengembangkan individu dan masyarakat. Pendidikan 

merupakan sarana untuk memajukan peradaban, mengembangkan masyarakat dan 

menciptakan generasi mampu berbuat banyak bagi kepentingan mereka. Berdasarkan 

definisi pendidikan sebagaimana dirumuskan Mahmud Yunus, maka tujuan pendidikan 

dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu tujuan yang bersifat individual (al-ghard al-

fardiy) dan tujuan yang bersifat sosial kemasyarakatan (al-ghard al-ijtima‟iy).
11

  

Nabi Muhammad Saw. memberi bimbingan  kepada kita para umatnya, bahwa 

anak-anak sudah patut diberi pengajaran membaca Al-Qur‟an, sebagaimana sabda Nabi 

Saw.: “Didiklah olehmu akan anak-anakmu atas tiga perkara: cinta pada Nabimu, cinta 

pada ahli/ keluarganya (Nabi) dan baca Al-Qur‟an”. (riwayat Imam Dailami, Abu 

Nashar dan Ibnu Najjar dari S.Ali r.a).
12

 Pembelajaran Al-Qur‟an adalah hal yang penting 

                                                           
9
 Miftah, One Day One Jus., 13 

10
 Ibid., 14-15 

11
 Basuki dan Miftahul Ulum, Pengantar Ilmu Pendidikan Islam (Ponorogo: STAIN Po Press, 2007), 

36. 
12

 Moenawar Kholil, Al-Qur‟an dari Masa ke Masa (Solo: 1985), 133. 
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untuk membentuk insan qur‟ani yang berwawasan luas dan berakhlak mulia seperti apa 

yang dicantumkan dalam al-Qur‟an. 

Berbicara mengenai al-Qur‟an realita sekarang ini masih banyak kita temukan 

masyarakat yang belum bisa membaca kitab suci al-Qur‟an bahkan sama sekali belum 

pernah mempelajarinya. Hal ini karena keterbatasan ilmu yang mereka miliki. Dan 

keterbatasan waktu untuk mempelajarinya. Di sisi lain fenomena di lingkungan sekolah 

masih banyak ditemukan peserta didik yang belum  lancar dalam membaca kitab suci al-

Qur‟an karena mereka belum memiliki rasa cinta untuk belajar al-Qur‟an, atau karena 

mereka belum menemukan metode atau cara belajar yang menurut mereka menyenangkan 

agar mereka tertarik untuk belajar mendalami kitab suci al-Qur‟an.  

Sekarang ini banyak sekali metode yang dipakai untuk belajar al-Qur‟an. 

Diharapkan dari berbagai metode yang ada masyarakat semakin giat dalam mempelajari 

dan membaca al-Qur‟an. Metode yang menyenangkan akan menumbuhkan jiwa untuk 

mencintai al-Qur‟an. Seperti yang diterapkan di SMK Negeri 1 Ponorogo merupakan 

salah satu sekolah menengah yang menerapkan belajar al-Qur‟an dengan menggunakan 

metode Wafa. Tujuannya agar peserta didiknya memiliki bekal untuk kehidupan baik di 

dunia maupun di akhirat. 

Metode Wafa merupakan salah satu metode yang digunakan dalam pembelajaran 

al-Qur‟an untuk menciptakan generasi qur‟ani yang cinta terhadap al-Qur‟an. Metode 

Wafa ini sering disebut dengan metode otak kanan, metode ini digunakan untuk segala 

usia tidak hanya untuk anak-anak akan tetapi usia remaja dan dewasa. Di SMK Negeri 1 

Ponorogo baru berjalan sekitar 2 tahun dan masih diterapkan di kelas X saja apabila 
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nantinya ada perkembangan akan ada kemungkinan akan diterapkan di seluruh kelas di 

lembaga pendidikan ini. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang 

pembelajaran membaca al-Qur‟an di SMK Negeri 1 Ponorogo dengan judul 

“Implementasi Penggunaan Metode Wafa untuk Meningkatkan Kemampuan Baca Al-

Qur‟an di Kelas X SMK Negeri 1 Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018”. 

B. Fokus Penelitian 

Berawal dari latar belakang di atas, penelitian ini difokuskan pada implementasi 

penggunaan metode Wafa di SMK N 1 Ponorogo. 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian di atas, maka dapat dirumuskan 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan pengajaran Metode Wafa kepada siswa kelas X di SMK 

Negeri 1 Ponorogo ? 

2. Bagaimana dampak pembelajaran Metode Wafa kepada siswa kelas X di SMK Negeri 

1 Ponorogo ? 

D. Tujuan Penelitian 

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

1. Untuk memaparkan pelaksanaan pengajaran  Metode Wafa kepada siswa kelas X di 

SMK Negeri 1 Ponorogo. 

2. Untuk mendeskripsikan dampak pembelajaran Metode Wafa kepada siswa kelas X di 

SMK Negeri 1 Ponorogo. 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui suatu efektifitas penggunaan metode 

Wafa dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur‟an siswa. 

2. Secara Praktis 

a) Bagi akademis, penelitian ini dapat menjadi sumber data penelitian selanjutnya. 

b) Bagi sekolah SMK N 1 Ponorogo, sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi dalam 

meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca Al-Qur‟an. 

c) Bagi peneliti, untuk praktik pengalaman dalam memecahkan suatu masalah 

pendidikan.  

F.  Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan digunakan untuk mempermudah dan memberikan 

gambaran terhadap maksud yang terkandung dalam proposal ini, dan dibagi menjadi 

beberapa bab yang dilengkapi dengan pembahasan-pembahasan yang dipaparkan secara 

sistematis, antara lain: 

Bab Pertama Pendahuluan yang berisi tinjauan secara global permasalahan yang 

dibahas, terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab Kedua Berisi telaah hasil penelitian terdahulu dan kajian teori yang meliputi: 

kemampuan membaca Al-Qur‟an, metode dan alat pendidikan Islam, serta metode Wafa 

mulai dari pengertian metode Wafa, pembelajaran Wafa, dan pokok pembahasan jilid 

Wafa. 
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Bab Ketiga Berisi metodologi penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis 

penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, prosedur 

pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap 

penelitian. 

Bab Keempat Berisi tentang deskripsi data baik itu deskripsi data secara umum 

dan deskripsi data secara khusus. 

Bab Kelima Berisi mengenai analisis data yaitu hasil dari temuan yang 

didapatkan dari lapangan kemudian dianalisis untuk mengetahui hasilnya. 

Bab Keenam Penutup yang mempermudah pembaca dalam mengambil intisari. 

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran.  

 



 

 

 

BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN KAJIAN TEORI 

A. Telaah Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian terdahulu maka penelitian yang 

terkait dengan penelitian yang penulis lakukan antara lain: 

 Pertama. Lailatul Mufida, pada tahun  2016, dengan judul  Implementasi 

Pembelajaran Al-Qur‟an melalui Metode Wafa di Griya Al-Qur‟an Al-Furqon. Tujuan 

dari penelitian : (a) Apa latar belakang pelaksanaan pembelajaran al-Qur‟an melalui 

metode Wafa di Griya Al-Qur‟an Al-Furqon Ponorogo. (b) Bagaimana implementasi 

pembelajaran al-Qur‟an melalui metode Wafa di Griya Al-Qur‟an Al-Furqon Ponorogo.      

(c) Bagaimana dampak pembelajaran al-Qur‟an melalui metode Wafa di Griya Al-Qur‟an 

Al-Furqon Ponorogo. 

 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif. Pada penelitian 

ini menjelaskan tentang implementasi pembelajaran al-Qur‟an melalui metode Wafa di 

Griya Al-Qur‟an Al-Furqon Ponorogo. Latar belakang pelaksanaan pembelajaran al-

Qur‟an melalui metode Wafa di Griya al-Qur‟an Al-Furqon Ponorogo di antaranya yaitu: 

selama ini pembelajaran al-Qur‟an terkesan kaku dan monoton sehingga anak merasa 

tidak nyaman dan bosan, pembelajaran al-Qur‟an yang ada dilaksanakan dengan sistem 

yang tidak terprogram dengan baik, pembelajaran al-Qur‟an yang menyenangkan dengan 

hasil  yang memuaskan harus segara terwujud, dan kebutuhan lembaga pendidikan al-
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Qur‟an sejak usia PAUD (Pendidikan Al-Qur‟an Usia Dini) sampai PAUS (Pendidikan 

Al-Qur‟an Usia Senja). 

Implementasi pembelajaran Al-Qur‟an melalui metode Wafa di Griya Al-Qur‟an 

Al-Furqon Ponorogo meliputi kegiatan persiapan sebelum pembelajaran yaitu 

sebagaimana atau perancangan pembelajaran (smart teaching), pelaksanaan pembelajaran 

yaitu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh tim Wafa Yayasan Syafaatun Qur‟an 

Indonesia (YAQIN) Surabaya dalam buku panduan Wafa di antaranya menggunakan 

strategi pembelajaran quantum teaching TANDUR (Tumbuhan, Alami, Namai, 

Demonstrasi, Ulangi dan Rayakan) dan evaluasi pembelajaran. Dampak dari 

implementasi pembelajaran al-Qur‟an melalui metode Wafa di antaranya yaitu: Dampak 

positif: para peserta didik lebih antusias belajar Al-Qur‟an. Menyukai dan bisa menerima 

metode Wafa sehingga pembelajaran bisa berjalan lancar dan mencapai hasil yang 

maksimal serta lembaga pendidikan Al-Qur‟an Griya Al-Qur‟an Al-Furqon Ponorogo 

mulai dipercaya dan sekarang semakin banyak peminatnya dari semua kalangan. Dampak 

negatif: ketika siswa sering tidak masuk tanpa izin maka ini akan menghambat proses 

pembelajaran dan membutuhkan penanganan yang lebih intensif. Selain itu sarana yang 

kurang memadai mengakibatkan pembelajaran berlangsung kurang maksimal. 

Persamaan dari penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan peneliti 

bahwasanya keduanya sama-sama menggunakan metode kualitatif dan sama-sama 

membahas mengenai metode Wafa serta meneliti pengaruh. Kemudian yang membedakan 

bahwa penelitian di atas meneliti implementasi pembelajaran al-Qur‟an melalui metode 
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Wafa, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti yang diteliti implementasi 

penggunaan metode Wafa untuk meningkatkan baca al-Qur‟an siswa. 

Kedua, Mohammad Fathullah, pada tahun 2015, dengan judul Evaluasi 

Pembelajaran Program Matrikulasi Al-Qur‟an melalui metode Ummi di STAIN Ponorogo 

Tahun Akademik 2014/2015. Peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:                    

(a) Bagaimana latar belakang dilaksanakan matrikulasi al-Qur‟an bagi mahasiswa STAIN 

Ponorogo. (b) Bagaimana evaluasi pembelajaran program matrikulasi al-Qur‟an melalui 

metode Ummi di STAIN Ponorogo. (c) Apa saja kendala dalam pelaksanaan evaluasi 

pembelajaran program matrikulasi al-Qur‟an melalui metode Ummi di STAIN Ponorogo. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif, dalam teknik 

pengumpulan data, peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Kemudian, teknik dalam analisis data adalah reduksi data, display data dan 

pengambilan kesimpulan atau verivikasi. 

 Hasil penelitiannya ditemukan bahwa (1) latar belakang dilaksanakannya 

matrikulasi al-Qur‟an di STAIN Ponorogo untuk membina mahasiswa semester 1 yang 

tidak lolos tes baca tulis al-Qur‟an di STAIN Ponorogo. (2) evaluasi pembelajaran 

dilakukan di akhir semester , setelah matrikulasi al-Qur‟an selesai. Konsepnya ada 2 cara 

pertama dari pihak lembaga yang diberikan oleh lembaga Studi al-Qur‟an yakni: 

mahasiswa matrikulasi al-Qur‟an dinyatakan lolos apabila mendapat nilai di atas 60. 

Sedangkan, kedua nilai hasil pembelajaran ditentukan oleh pengajar UMMI yakni dengan 

mengadakan tes akhir pelajaran. (3) kendala dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran 
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matrikulasi al-Qur‟an melalui metode UMMI berupa kendala teknik, yaitu:                      

a) keterbatasan waktu, b) penilaian sikap, c) evaluasi tidak sesuai dengan teori yang ada. 

Persamaan dari penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan peneliti 

bahwasanya keduanya sama-sama menggunakan metode kualitatif dan meneliti pengaruh. 

Kemudian yang membedakan bahwa penelitian di atas meneliti evaluasi pembelajaran 

program matrikulasi al-Qur‟an melalui metode Ummi, sedangkan penelitian yang 

dilakukan peneliti yang diteliti implementasi penggunaan metode Wafa untuk 

meningkatkan baca Al-Qur‟an siswa. 

Ketiga, Siti Lia Wahyuning Tiyas, pada tahun 2014, dengan judul  Komparasi 

Efektivitas Metode Buzz Group pada Mata Pelajaran Al-Qur‟an Hadits antara Siswa 

Kelas XI IPA dan Siswa Kelas XI IPS MAN Dolopo Tahun Pelajaran 2013/2014. Tujuan 

dari penelitian ini: (a) Bagaimana efektifitas metode Buzz Group pada mata pelajaran Al-

Qur‟an Hadits antara siswa kelas XI IPA dan siswa kelas XI IPS MAN Dolopo Tahun 

Pelajaran 2013/2014. (b) Adakah perbedaan yang signifikan antara efektivitas metode 

Buzz Group pada mata pelajaran Al-Qur‟an Hadits antara siswa kelas XI IPA dan siswa 

kelas XI IPS MAN Dolopo Tahun Pelajaran 2013/2014. (c) Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif yang bersifat komparasional. Adapun 

teknik pengumpulan datanya menggunakan angket, observasi, dan dokumentasi. 

Sedangkan untuk teknik analisis data adalah teknik analisa komparasional bivariat 

menggunakan tes “t” yang dalam pengujian t-test menggunakan rumus pooled varian.  

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa: 1) Efektivitas metode Buzz Group pada 

mata pelajaran al-Qur‟an Hadits siswa kelas XI IPA (X1) masuk dalam kategori sedang 
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dengan presentase sebesar 63,1579% (24 siswa) dan dari hasil perhitungan rata-rata 

adalah 52,15789 dengan varian 64,238. Untuk efektivitas metode Buzz Group pada mata 

pelajaran al-Qur‟an Hadits siswa kelas XI IPS (X2) masuk dalam kategori sedang dengan 

presentase sebesar 67,5676% (25 siswa) dan hasil perhitungan rata-rata adalah 55,108 

dengan varian 39,286. 2) Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara efektifitas 

metode Buzz Group pada mata pelajaran al-Qur‟an Hadits siswa kelas XI IPA (X1) dan 

siswa kelas XI IPS (X2) MAN Dolopo tahun pelajaran 2013/2014 yang dibuktikan dengan 

2thitung (1,77) lebih kecil dari ttabel (2,00) maka HO tidak ditolak. 

 Persamaan dari penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan peneliti 

bahwasanya keduanya sama-sama menggunakan metode dalam pembelajaran. Kemudian 

yang membedakan bahwa penelitian di atas meneliti komparasi efektifitas metode Buzz 

Group pada mata pelajaran al-Qur‟an Hadits antara siswa kelas XI IPA dan siswa kelas XI 

IPS MAN Dolopo Tahun Pelajaran 2013/2014, sedangkan yang dilakukan peneliti adalah 

implementasi penggunaan metode Wafa untuk meningkatkan baca al-Qur‟an siswa.    

B. KAJIAN TEORI 

1. Kemampuan Membaca Al-Qur‟an 

Kemampuan adalah kesanggupan untuk mengingat, artinya dengan adanya 

kemampuan untuk mengingat pada siswa berarti ada suatu indikasi bahwa siswa tersebut 

mampu untuk menyimpan dan menimbulkan kembali dari sesuatu yang diamatinya.
1
 

Kemampuan memiliki unsur yaitu skill (keterampilan). Keterampilan merupakan 

salah satu unsur kemampuan yang dapat dipelajari pada unsur penerapannya. Suatu 

                                                           
1
Ahmadi dan Abu, Psikologi Umum (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998), 70.  
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keterampilan merupakan keahlian yang bermanfaat untuk jangka panjang. Keterampilan 

membaca Al-Qur‟an diperoleh dengan cara mempelajarinya baik itu di sekolah formal 

maupun non formal.
2
 Kemampuan juga dapat dikatakan kompetensi. Kompetensi yaitu 

kemampuan berperilaku rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai 

dengan kondisi yang diharapkan.
3
 

Menurut Hogson dalam Henry Guntur Taringan, membaca adalah proses yang 

dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak 

disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata/ bahasa tulis. Suatu proses yang 

menuntut agar kelompok kata yang merupakan suatu kesatuan akan terlihat dalam suatu 

pandangan sekilas dan agar makna kata-kata secara individual akan dapat diketahui. 

Kalau hal ini tidak terpenuhi, maka pesan yang tersurat dan tersirat tidak akan tertangkap 

atau dipahami dan proses membaca itu tidak terlaksana dengan baik.
4
 

Dengan demikian maka kegiatan membaca merupakan kegiatan yang sangat 

diperlukan oleh siapapun yang ingin maju dan meningkatkan potensi diri. Oleh sebab itu, 

peran guru mengajarkan membaca di sekolah sangat penting. Membaca sebagai suatu 

keterampilan, memandang hakikat membaca itu sebagai suatu proses atau kegiatan yang 

menerapkan keterampilan dalam menangkap makna yang terkandung di dalamnya. 

Sedangkan pengertian Al-Qur‟an menurut bahasa berarti “bacaan”. Adapun 

definisi Al-Qur‟an ialah “kalam Allah Swt. yang diturunkan Allah kepada Nabi 

Muhammad Saw. sebagai salah satu rahmat yang tak ada taranya bagi alam semesta. Di 

                                                           
2
Muhammad Nurdin, Kiat Menjadi Guru Profesional (Jogjakarta: Prismasophie, 2004), 144.  

3
Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2006), 14  

4
Henry Guntur Taringan, Membaca sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa (Bandung: Angkasa, 

1984), 7.  
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dalamnya terkumpul wahyu Ilahi yang menjadi pedoman dan pelajaran bagi umat 

mukmin. Setiap mukmin yang membaca Al-Qur‟an itu termasuk amal yang mulia dan 

akan mendapat pahala yang berlipat ganda serta mempunyai kewajiban dan tanggung 

jawab yaitu dengan mempelajari dan mengamalkannya.
5
 Menurut Imam Jalaluddin Asy-

Syuyuti, Al-Qur‟an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. 

untuk melemahkan orang-orang yang menentangnya sekalipun dengan surat pendek, 

membacanya termasuk ibadah.
6
 

Intisari ajaran Islam adalah apa yang termaktub dalam Al-Qur‟an. Sedangkan 

Hadis ataupun sunnah Rasulullah yang merupakan penjelasan dari apa-apa yang 

dimaksudkan oleh al-Qur‟an. Nabi Muhammad Saw telah dengan sempurna 

menyampaikan al-Qur‟an kepada para sahabat, dan telah dengan sempurna pula 

memberikan penjelasan-penjelasan menurut keperluannya pada masa itu. Demikian pula 

beliau telah memberikan contoh yang sempurna bagaimana melaksanakan dan 

mempraktekkan ajaran-ajaran al-Qur‟an tersebut dalam kehidupan sehari-hari, sesuai 

dengan situasi dan kondisi pada masa itu.
7
 

Al-Qur‟an sebagai kitab suci terakhir, bagaikan miniatur alam raya yang memuat 

segala disiplin ilmu. Al-Qur‟an merupakan bacaan mulia serta dapat dituntut 

kebenarannya, dapat menghadapi tantangan kemajuan ilmu yang semakin canggih 

(sophisticated). Kata pertama dalam wahyu pertama (the first revelation) menyuruh 

manusia membaca dan menalari pengetahuan, yaitu iqra‟.
8
 

                                                           
5
 Zainal Abidin, Seluk-Beluk Al-Qur‟an, 1. 

6
 M. Chadziq Charisma, Tiga Aspek Kemukjizatan Al-Qur‟an (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1991), 1. 

7
Zuhairini, dkk, Sejarah Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 76  

8
 Zuhairini, Sejarah Pendidikan Islam., 76. 
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Sebagaimana yang dikatakan oleh Crawley dan Mountain yang dikutip oleh 

Farida Rahim membaca pada hakikatnya adalah suatu yang melibatkan aktivitas visual, 

berpikir, psikolinguistik, dan metakognitif. Sebagai proses visual membaca merupakan 

proses penerjemahan simbol tulis (huruf) ke dalam kata-kata lisan, sebagai suatu proses 

berfikir, membaca mencakup aktivitas pengenalan kata, pemahaman literar, interprestasi, 

membaca kritis, dan pemahaman kreatif. 

Secara keseluruhan yang dimaksud dengan kemampuan membaca al-Qur‟an 

yaitu kecakapan atau kemampuan melafalkan apa yang tertulis dalam al-Qur‟an serta 

memahami isi yang terkandung di dalamnya.    

Seorang yang membaca Al-Qur‟an akan mendapat pahala yang melimpah, 

karena membaca Al-Qur‟an merupakan ibadah. Apakah itu membaca dengan ritme sedikit 

cepat untuk memperoleh kuantitas yang lebih, ataupun membaca dengan penghayatan 

yang mendalam sehingga mengharap kualitas dari pembacaan ayat tersebut.
9
 

Pada dasarnya kedua hal tersebut boleh dilakukan dengan syarat sesuai dengan 

kaidah dan adab membaca Al-Qur‟an , baik tajwid maupun makharijul hurufnya. Dalam 

suatu riwayat disebutkan bahwa pahala membaca Al-Qur‟an adalah dihitung sesuai 

jumlah huruf yang dibaca. Dari Abdullah bin Mas‟ud telah berkata bahwa Rasulullah Saw 

bersabda: “Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya pahala 

kebaikan. Sedangkan pahala satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi sepuluh kali. 

                                                           
9
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Saya tidak mengatakan alif lam mim, itu satu huruf. Akan tetapi „alif‟ satu huruf, „lam‟ 

satu huruf, dan „mim‟ itu satu huruf.
10

   

 Seseorang yang suka membaca Al-Qur‟an dan mentadaburinya akan 

mendapatkan petunjuk kebenaran. Karena tidak ada sesuatu pun di dalam Al-Qur‟an, 

kecuali kebenaran pula, tidak mudah untuk melakukan perbuatan yang menyimpang 

karena ayat-ayat Allah Swt. akan selalu mengingatkan jika seorang hendak melakukan 

dosa dan maksiat. Allah Swt. telah berfirman: 

                         

                      

                      

                       

  

“ Wahai ahli Kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul Kami, 

menjelaskan kepadanya banyak dari isi al-kitab yang kamu sembunyikan dan 

banyak (pula yang) dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya 

dari Allah dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah menunjuki 

orang-orang mengikuti keridhaan-Nya ke jalan keselamatan dan (dengan kitab itu 

pula) Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang 

terang benderang dengan seizin-Nya dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus.” 

(QS. Al-Mai‟dah:15-16)
11

 

 

                                                           
10

 Miftah, One Day One Jus., 46 
11

 Al-Qur‟an, 5: 15-16. 
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Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat dipahami bahwa kemampuan 

membaca al-Qur‟an adalah kesanggupan yang dimiliki siswa dalam membaca dengan 

baik dan benar berdasarkan tajwid untuk memperoleh pesan dari al-Qur‟an.  

Al-Qur‟an adalah petunjuk Allah Swt. untuk umat manusia sehingga sudah 

selayaknya seorang senantiasa membacanya, merenungkannya, dan menghayatinya akan 

memperoleh petunjuk. Setiap masalah apapun yang dihadapi, maka larilah kepada Al-

Qur‟an niscaya ada solusi padanya.
12

 

Menurut S.H. Nasr, Al-Qur‟an mempunyai tiga jenis petunjuk bagi manusia. 

Petunjuk itu yang pertama ajaran tentang susunan alam semesta dan posisi manusia di 

dalamnya. Di samping itu terdapat pula ajaran tentang akhlak atau moral serta hukum 

yang mengatur kehidupan manusia sehari-hari serta pembahasan tentang kehidupan di 

akhirat. Al-Qur‟an mengandung segala pelajaran yang diperlukan manusia untuk 

mengetahui siapa dirinya, dari mana ia berasal, di mana ia berada sekarang, ke mana ia 

akan pergi dan kepada siapa ia akan kembali. Kedua, Al-Qur‟an adalah petunjuk tentang 

kehidupan manusia, yang dimulai dengan kelahiran, diakhiri dengan kematian, yang 

dimulai dari-Nya dan kembali kepada-Nya. Ketiga, ayat-ayat Al-Qur‟an merupakan 

firman Allah, mengandung kekuatan yang berbeda dari apa yang kita pelajari secara 

rasional. Ayat-ayat itu mempunyai kekuatan melindungi manusia. Itulah sebabnya 

mengapa kehadiran fisik Al-Qur‟an membawa makna tersendiri bagi manusia. Apabila 

seorang muslim menghadapi kesulitan, misalnya, ia membaca al-Qur‟an tertentu yang 

menenangkan dan menghibur hatinya. Dan apabila ia dibutuhkan sesuatu, ia membaca 
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ayat-ayat yang lain. Atau apabila ia berjumpa sesama muslim di mana pun juga, ia 

memberi salam dengan kata-kata yang diambil dari al-Qur‟an.
13

 

  Dari uraian di atas jelas bahwa al-Qur‟an adalah sumber agama sekaligus 

sumber ajaran Islam. Posisinya sentral, bukan hanya dalam perkembangan dan 

pengembangan ilmu-ilmu keislaman tetapi juga sebagai inspirator, pemandu gerakan umat 

Islam sepanjang sejarah. 

2. Metode dan Alat Pendidikan Islam 

a. Metode 

Metode berasal dari bahasa latin meta yang berarti “melalui” dan hodos 

yang berarti “jalan ke” atau “cara ke”. Dalam Bahasa Arab, metode disebut 

tariqah artinya “jalan”, “cara”, “sistem” atau “ketertiban” dalam mengerjakan 

sesuatu. Sebagai suatu istilah , metode berarti suatu sistem atau cara yang 

mengatur suatu cita-cita.
14

 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, metode adalah cara kerja yang 

sistemnya untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan 

yang ditentukan. Metode lebih bersifat prosedural dan sistematik karena tujuannya 

untuk mempermudah pengerjaan suatu pekerjaan.
15

  

Segala perbuatan yang dilakukan manusia memerlukan etika dan adab 

untuk melakukannya, apalagi membaca al-Qur‟an yang memiliki nilai yang sangat 

sakral dan beribadah agar mendapat ridha Allah Swt. yang dituju dalam ibadah 

tersebut. Membaca al-Qur‟an tidak sama seperti membaca koran atau buku-buku 
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Mohammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), 103-104.  
14

Sudiyono, Ilmu Pendidikan Islam Jilid 1 (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 180.   
15

Iskandarwassid, Strategi Pembelajaran Bahasa  (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 56.  
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lain yang merupakan kalam atau perkara manusia belaka. Membaca al-Qur‟an 

adalah membaca firman-firman Allah dan berkomunikasi dengan Allah, maka 

seseorang yang membaca Al-Qur‟an seolah-olah berdialog dengan Allah. Oleh 

karena itu, diperlukan adab yang baik dan sopan di hadapan-Nya. Banyak adab 

membaca Al-Qur‟an yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya adalah sebagai 

berikut: 

1) Berguru secara Musyafahah 

Seorang murid sebelum membaca ayat-ayat al-Qur‟an terlebih dahulu 

berguru dengan seorang guru yang ahli dalam bidang al-Qur‟an secara 

langsung. Musyafahah dari kata syafawiy = bibir, musyafahah = saling bibir-

bibiran. Artinya, kedua murid dan guru harus bertemu langsung, saling melihat 

gerakan bibir masing-masing pada saat membaca al-Qur‟an, karena murid tidak 

akan dapat membaca secara fashih sesuai dengan makhraj (tempat keluar huruf) 

dan sifat-sifat huruf tanpa memperhatikan bibirnya atau mulutnya pada saat 

membaca al-Qur‟an. Demikian juga tidak dapat menirukan bacaan yang 

sempurna tanpa melihat bibir atau mulut seorang gurunya ketika 

membacakannya. Di samping itu, banyak lafal-lafal al-Qur‟an yang bacaannya 

aneh berbeda dengan tulisan umum sebagaimana bacaan para imam dalam 

Qira‟ah Sab‟ah (qira‟at tujuh). 

2) Niat membaca dengan ikhlas 

Seseorang yang membaca al-Qur‟an hendaknya berniat yang baik, 

yaitu niat beribadah yang ikhlas karena Allah untuk mencari ridha Allah, bukan 
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mencari ridha manusia atau agar mendapatkan pujian darinya atau ingin 

popularitas atau ingin mendapatkan hadiah materi dan lain-lain. Allah 

berfirman: 

                           

            

 

artinya: “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah 

dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan 

lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat. (QS. Al-

Bayyinah 98:5)
16

 

 

3) Dalam keadaan suci 

Di antara adab membaca al-Qur‟an adalah bersuci dari hadas kecil, 

hadas besar, dan segala najis, sebab yang dibaca adalah wahyu Allah atau 

firman Allah, bukan perkataan manusia. Firman Allah: 

                     

 

Artinya: “Tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. 

Diturunkan dari Tuhan semesta alam. (QS. Al-Waqi‟ah (56): 79-80)
17

 

 

Demikian juga dalam memegang, membawa, dan mengambil al-

Qur‟an hendaknya dengan cara yang hormat kepada al-Qur‟an. Misalnya, 

dengan tangan kanan atau dengan kedua belah tangan, kemudian dipeluk atau 

ditaruh di atas kepala sebagaimana pengajaran orang-orang dahulu, dengan 

maksud menghormati kesucian Al-Qur‟an. 
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4) Memilih tempat yang pantas dan suci 

Tidak seluruh tempat sesuai untuk membaca Al-Qur‟an. Ada beberapa 

tempat yang tidak sesuai untuk membaca al-Qur‟an, seperti di WC, kamar 

mandi, pada saat buang air, di jalanan, di tempat-tempat kotor, dan lain-lain. 

Hendaknya pembaca al-Qur‟an memilih tempat yang suci dan tenang seperti 

masjid, mushala, rumah, dan lain-lain yang dipandang pantas dan terhormat. 

Sesuai dengan kondisi al-Qur‟an yang suci dan merupakan firman Allah yang 

Maha Suci, maka sangat relevan jika lingkungan pembaca mendukung kesucian 

tersebut. Karena tempat yang pantas sangat mendukung penghayatan makna al-

Qur‟an, baik untuk pembaca maupun untuk pendengarnya. 

5) Membaca ta‟awudz 

Disunnahkan membaca ta‟awudz terlebih dahulu sebelum membaca al-

Qur‟an sebagaimana firman Allah: 

                       

 

Artinya: “Apabila kamu membaca Al-Qur‟an, hendaklah kamu 

meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. (QS. An-Nahl 

(16): 98)
18

 

 

6) Tidak dipotong dengan pembicaraan lain 

Sebagaimana keterangan di atas, bahwa membaca Al-Qur‟an adalah 

berdialog dangan Allah, karena al-Qur‟an adalah firman-Nya. Maka di antara 
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adabnya adalah tidak memotong bacaannya dengan pembicaraan lain atau 

ngobrol dengan orang lain, apalagi sambil tertawa-tawa atau bermain-main.
19

 

Membaca Al-Qur‟an merupakan pekerjaan yang utama, yang mempunyai 

berbagai keistimewaan dan kelebihan dibandingkan dengan membaca bacaan yang 

lain. Sesuai dengan arti Al-Qur‟an secara etimologi adalah bacaan karena Al-

Qur‟an diturunkan memang untuk dibaca. Banyak sekali keistimewaan bagi orang 

yang ingin menyibukkan dirinya untuk membaca Al-Qur‟an. Adapun keutamaan 

membaca Al-Qur‟an antara lain:  

1) Menjadi manusia yang terbaik 

Orang yang membaca Al-Qur‟an manusia yang terbaik dan manusia 

yang paling utama. Tidak ada manusia di atas bumi ini yang lebih baik daripada 

orang yang mau belajar dan mengajarkan Al-Qur‟an. Dengan demikian, profesi 

pengajar Al-Qur‟an jika dimasukkan sebagai profesi adalah profesi yang terbaik 

di antara sekian banyak profesi. Hadis Nabi yang diriwayatkan dari Utsman, 

bahwa Rasulullah Saw bersabda : “Sebaik-baik kamu adalah orang yang 

belajar dan mengajarkan Al-Qur‟an.” (HR. Bukhari) 

2) Mendapat kenikmatan tersendiri 

Membaca al-Qur‟an adalah kenikmatan yang luar biasa. Seseorang 

yang sudah merasakan kenikmatan membacanya, tidak akan bosan sepanjang 

malam dan siang. Bagaikan nikmat harta kekayaan di tangan orang shaleh 

merupakan kenikmatan yang besar, karena itu, seseorang dibolehkan iri pada 
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dua kenikmatan tersebut, sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan dari Abu 

Hurairah, beliau bersabda yang artinya: 

“Tidak ada iri yang diperbolehkan kecuali pada dua perkara. Pertama, 

seseorang yang diajarkan Al-Qur‟an oleh Allah Swt. kemudian ia membacanya 

sepanjang malam dan siang. Seorang tetangga mendengar bacaannya itu maka 

berkata: seandainya aku diberi seperti apa yang diberikan kepada si Fulan, 

maka aku mengamalkannya sebagaimana yang diamalkan olehnya. Kedua, 

seseorang yang dilimpahkan harta kekayaan ia belanjakan ke jalan yang hak, 

kemudian seorang laki-laki berkata, seandainya aku diberi seperti apa yang 

diberikan kepada si Fulan maka aku beramal seperti yang ia amalkan. (HR. 

Bukhari) 

 

Hadis di atas menunjukkan bahwa membaca al-Qur‟an yang direnungi 

dan harta di tangan orang shaleh adalah merupakan kenikmatan yang besar. 

Alangkah nikmatnya jika pada diri seseorang  dua kebaikan dapat berhimpun. 

Harta banyak di tangan orang shaleh, dunianya baik dan demikian pula akhirat.  

3) Derajat yang tinggi 

Seorang mukmin yang membaca Al-Qur‟an dan mengamalkan adalah 

mukmin sejati yang harum lahir batin, harum aromanya dan enak rasanya 

bagaikan buah jeruk dan sesamanya. Maksudnya orang tersebut mendapat 

derajat yang tinggi, baik di sisi Allah maupun di sisi manusia   

4) Bersama para malaikat 

Orang membaca Al-Qur‟an dengan fashih dan mengamalkannya, akan 

bersama dengan para malaikat yang mulia derajatnya. Sebagaimana sabda Nabi 

Saw yang diriwayatkan dari Aisyah:  

“Orang yang membaca al-Qur‟an dengan tajwid sederajat dengan 

para malaikat yang suci dan taat, sedang orang yang susah bacaannya dan 

berat lisannya mendapat dua pahala. (HR. Muslim) 
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5) Syafa‟at Al-Qur‟an 

Al-Qur‟an akan memberi syafa‟at bagi seseorang yang membacanya 

dengan benar dan baik, serta memperhatikan adab-adabnya. Di antaranya 

merenungkan makna-maknanya dan mengamalkannya. Maksud memberi 

syafa‟at adalah memohonkan pengampunan bagi pembacanya dari segala dosa 

yang ia lakukan. Maka orang yang ahli membaca al-Qur‟an jiwanya bersih, 

dekat dengan Tuhan. 

6) Kebaikan membaca Al-Qur‟an 

Seseorang yang membaca al-Qur‟an mendapat pahala yang berlipat 

ganda, satu huruf diberi pahala sepuluh kebaikan. Tidak ada sistem 

perekonomian di dunia ini yang semurah Tuhan.   

7) Keberkahan Al-Qur‟an 

Orang yang membaca al-Qur‟an, baik dengan hafalan maupun dengan 

melihat mushaf akan membawa kebaikan atau keberkahan dalam hidupnya 

bagaikan sebuah rumah yang dihuni oleh pemiliknya dan tersedia segala 

perabotan dan peralatan yang diperlukan. Sebaliknya, orang yang tidak 

terdapat al-Qur‟an dalam hatinya bagaikan rumah yang kosong, kotor, dan 

berdebu, bahkan dihuni setan atau makhluk halus yang akan menyesatkan 

manusia. Demikianlah hati orang yang tidak membaca al-Qur‟an, akan 

terjadi kekosongan jiwa tidak ada dzikir kepada Allah dan kotor berdebu 

hatinya, akan membuat orang sesat dari jalan yang lurus. 
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b. Alat Pendidikan Islam  

Alat pendidikan Islam yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

mencapai tujuan pendidikan Islam. Dengan demikian maka alat ini mencakup apa 

saja yang dapat digunakan termasuk dalam metode pendidikan Islam. 

Metode dan alat pendidikan Islam yaitu cara dan segala apa saja yang 

dapat digunakan untuk menuntun atau membimbing anak dalam masa 

pertumbuhannya agar kelak menjadi manusia yang berkepribadian muslim yang 

diridhai oleh Allah Swt.
20

 

Kepribadian sendiri dibagi menjadi tiga sistem. Ketiga sitem itu dinamai 

dengan id, ego,dan super ego. Dalam diri orang yang memiliki jiwa yang sehat 

ketiga sistem itu bekerja dalam suatu susunan yang harmonis. Segala bentuk 

tujuan dan segala garak-geriknya selalu memenuhi keperluan dan keinginan 

manusia yang pokok. 

Sebaliknya, kalau ketiga sistem itu bekerja secara bertentangan satu sama 

lainnya, maka orang tersebut dinamai sebagai orang yang tak dapat menyesuaikan 

diri. Ia menjadi tidak puas dengan diri dan lingkungannya. Dengan kata lain, 

efesiensinya menjadi berkurang. Ketiga sistem tersebut antara lain: 

1) Id (Das Es) 

Sebagai suatu sistem id mempunyai fungsi menunaikan prinsip kehidupan 

asli manusia berupa penyaluran dorongan naluriah. Dengan kata lain id 

mengemban prinsip kesenangan (pleasure principle), yang tujuannya untuk 
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32 

 

 

membebaskan manusia dari ketegangan dorongan naluri dasar: makan, minum, 

seks, dan sebagainya. 

2) Ego (Das Es) 

Ego merupakan sistem yang berfungsi menyalurkan dorongan id ke 

keadaan yang nyata. Freud menanamkan misi yang diemban oleh ego sebagai 

prinsip kenyataan (objectiveireality principle.)  

Segala bentuk dorongan naluri dasar yang berasal dari id hanya dapat 

direalisasi dalam bentuk nyata melalui bantuan ego. Ego juga mengandung prinsip 

kesadaran. 

3) Super Ego (Das Uber Ich) 

Sebagai suatu sistem yang memiliki unsur moral dan keadilan maka 

sebagian besar super ego mewakili alam ideal. Tujuan super ego adalah membawa 

individu ke arah kesempurnaan sesuai dengan pertimbangan keadilan dan moral. 

Ia merupakan kode moral seseorang dan berfungsi pula sebagai pengawas tindakan 

yang dilakukan oleh ego. Jika tindakan itu sesuai dengan pertimbangan moral dan 

keadilan, maka ego mendapat ganjaran berupa rasa puas atau senang, sebaliknya 

jika bertentangan, maka ego menerima hukuman berupa rasa gelisah dan cemas. 

Super ego mempunyai dua anak sistem, yaitu egi ideal dan hati nurani.
21

 

Metode dan alat pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting 

dalam proses pembelajaran yang menghubungkan antar pendidik dan anak 

didiknya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 
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3. Metode Wafa 

a. Pengertian Metode Wafa 

Metode Wafa adalah pembelajaran al-Qur‟an dengan otak kanan. Metode 

Wafa sebenarnya merupakan pengembangan dari berbagai metode seperti Iqro‟ 

dan Ummi. Pembelajarannya dengan berbagai cara antara lain: dengan tilawah, 

tahfidz, tarjamah, tafhim, dan tafsir.
22

 

Metode pembelajaran Wafa Indonesia adalah metode pembelajaran al-

Qur‟an yang dikenalkan dan dikembangkan oleh Yayasan Syafa‟atul Qur‟an 

Indonesia (YAQIN), metode ini tampil dengan wajah yang berbeda dari metode-

metode lain yang telah berkembang lebih dulu. Wafa hadir sebagai bentuk 

penyempurnaan dari berbagai metode yang telah berkembang. Sebagai metode 

yang menawarkan sistem pendidikan al-Qur‟an yang bersifat komprehensif, Wafa 

tidak hanya berorientasi pada kemampuan membaca al-Qur‟an saja, akan tetapi 

lebih dari itu.
23

  

Wafa sebagai sebuah sistem memiliki visi melahirkan ahli al-Qur‟an 

sebagai pembangunan peradaban masyarakat qur‟ani di Indonesia. Ahli al-Qur‟an 

yang di sini adalah orang yang tartil membaca al-Qur‟an berusaha menghafalnya, 

paham makna yang dibacanya, gemar mengamalkannya dan menguasai tafsirnya.
24

   

Dari sisi materi atau bahan ajar, metode Wafa ini memiliki beberapa 

keunikan, seperti penggunaan bahasa ibu dalam penyusunan buku Wafa. Berbeda 
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Januari 2018). 
24
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dari buku-buku pembelajaran al-Qur‟an yang kebanyakan menanamkan konsep 

huruf Hijaiyah dari a, ba, ta, tsa dan seterusnya, buku Wafa disusun huruf perhuruf 

dari mudah ke sulit membentuk kata yang mirip dengan bahasa ibu, yaitu bahasa 

Indonesia. Penyusunan pengenal huruf awal dibagi menjadi beberapa konsep 

(kelompok huruf yang membentuk kata) di antaranya: (ma-ta, sa-ya, ka-ya, ra-da), 

(a-da, tha-ha, ba-wa, ja-lah), (sha-fa, na-ma, qa-ta, la-ma), dza-sya, gha-za, ba-wa, 

ka-dho), (ha-tsa, kho-dzo, sa-ma, dho-a) (buku Wafa 1). Hal ini tentu membuat 

belajar huruf hijaiyah begitu menarik, karena dimulai dari huruf-huruf yang mudah 

menuju yang sulit dengan kemasan bahasa yang familiar di telinga anak.
25

 

Wafa merupakan sebuah revolusi pembelajaran Al-Qur‟an yang 

dikembangkan oleh Yayasan Syafa‟atul Qur‟an Indonesia (YAQIN) yang 

menghadirkan sistem pembelajaran Al-Qur‟an metode otak kanan “Wafa” yang 

bersifat komprehensif dan integratif dengan metodologi terkini yang dikemas 

mudah dan menyenangkan. Sebagai wujud dari komprehensifitas sistem ini, 

pembelajaran dilakukan secara integral mencakup 5T: Tilawah (membaca dan 

menulis Al-Qur‟an), Tahfidz (menghafal Al—Qur‟an), Tarjamah (menerjemahkan 

Al-Qur‟an), Tafhim (memahami makna ayat Al-Qur‟an), dan Tafsir (menafsirkan 

makna ayat Al-Qur‟an). 

Metode Wafa adalah salah satu metode yang muncul di antara metode-

metode yang lain yang dalam rangka memberikan kontribusi keilmuan kepada 

khalayak. Metode Wafa ini diciptakan pada tahun 2012 oleh Muhammad Shaleh 
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Drehem Beliau adalah pendiri Yayasan Syafaatul Qur‟an Indonesia (YAQIN) dan 

juga ketua IKADI (Ikatan Dai Indonesia) Jawa Timur. 

Metode Wafa ini adalah metode belajar Al-Qur‟an holistic dan 

komprehensif dengan otak kanan yang berada di bawah yayasan Syafa‟atul Qur‟an 

Indonesia. Komprehensif pembelajaran ini terlihat dari produk 5T Wafa yang 

meliputi tilawah, tahfidz, tarjamah, tafhim dan tafsir. Metode Wafa juga sering 

disebut dengan metode otak kanan yang mana dalam pembelajarannya 

menggunakan aspek multisensorik atau perpaduan dari berbagai indera, seperti 

visual, auditorial dan kinestetik. 

Komprehensif dengan 5 T (Tilawah, Tahfidz, Tarjamah, Tafhim, dan 

Tafsir) dan terstandarisasi melalui memetakan siswa dan guru, memperbaiki 

kualitas, mensertifikasi guru, meng-coach pembelajaran, mensupervisi 

pembelajaran, melaksanakan munaqasyah, dan mengukuhkan hasil pembelajaran. 

Tiga bagian otak dibagi menjadi dua belahan kanan dan belahan kiri. Dua 

belahan ini lebih dikenal dengan istilah otak kanan dan otak kiri. Masing-masing 

belahan otak bertanggung jawab terhadap cara berfikir, dan masing-masing 

mempunyai spesialisasi dalam kemampuan-kemampuan tertentu. Cara berfikir 

otak kanan bersifat acak, tidak teratur, intuitif dan holistic. Cara berfikirnya sesuai 

dengan cara-cara untuk mengetahui yang bersifat non verbal seperti perasaan, 

emosi, kesadaran yang berkaitan dengan perasaan, pengenalan bentuk, pola, 

musik, seni, kepekaan warna kreativitas dan visualisasi. Di sisi lain salah satu 

kelebihan otak kanan yaitu lebih bisa menyimpan memori dalam jangka panjang. 
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Dengan metode Wafa atau otak kanan ini diharapkan akan tercipta pembelajaran 

yang kondusif dan menyenangkan.
26

 

b. Pembelajaran Wafa 

Quantum teaching adalah strategi pembelajaran yang digunakan dalam 

metode Wafa. Quantum teaching ini merupakan salah satu strategi pembelajaran 

yang dapat menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan menyenangkan.  

Pembelajaran quantum didasarkan pada anggapan bahwa semua 

kehidupan merupakan energi yang dapat diubah menjadi cahaya. Maksudnya 

interaksi-interaksi ini mengubah kemampuan dan bakat alamiah guru dan peserta 

didik menjadi cahaya yang bermanfaat bagi kemajuan mereka dalam belajar secara 

efektif dan efisien. Dengan kata lain interaksi-interaksi yang dimaksud mengubah 

kemampuan dan bakat alamiah peserta didik menjadi cahaya yang akan 

bermanfaat bagi mereka sendiri dan orang lain.
27

 

Pembelajaran quantum dapat dipandang sebagai strategi antara peserta 

didik dan guru untuk mencapai tujuan bersama. Pembelajaran quantum mencakup 

petunjuk spesifik, untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif, merancang 

rencana pembelajaran strategi pembelajaran quantum melalui istilah TANDUR, 

yaitu: 

1) Tumbuhkan  

Tumbuhkan yaitu dengan memberikan persepsi yang cukup sehingga 

sejak awal kegiatan siswa telah termotivasi untuk belajar. Tahapan ini bertujuan 
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untuk melibatkan atau menyertakan diri siswa. Kemudian siswa dapat 

memahami Apa Manfaat Bagiku (AMBAK). Tahapan ini merupakan tahapan 

yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan tahap-tahap selanjutnya. 

2) Alami  

Maksudnya berikan pengalaman nyata kepada peserta didik untuk 

mencoba. Peserta didik akan menjadi aktif dalam proses pembelajaran, tidak 

hanya melihat akan tetapi ikut beraktivitas. 

3) Namai  

Namai adalah tahap saat guru memberikan data tepat dan saat minat 

siswa memuncak. Penamaan untuk memberikan identitas, menguatkan dan 

mendefinisikan. Penamaan dibangun di atas pengetahuan dan keingintahuan 

peserta didik saat itu. 

4) Demonstrasikan  

Yaitu tahap di mana guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

menunjukkan kemampuannya. Tahap demonstrasi diartikan sebagai penyajian 

pelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukkan suatu proses, situasi 

selama proses pembelajaran untuk didemonstrasikan atau dipresentasikan. 

5) Ulangi  

Yaitu mengulangi apa yang telah dipelajari sehingga setiap peserta 

didik merasakan langsung di mana kesulitan yang akhirnya mendatangkan 

kesuksesan. Dengan adanya pengulangan maka akan memperkuat koneksi 

saraf. 
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6) Rayakan  

Maksudnya sebagai respon pengakuan yang baik. Dengan merayakan 

setiap hasil yang didapatkan oleh peserta didik yang dirayakan akan menambah 

kepuasan dan kebanggaan pada kemampuan pribadi dan pemupukan percaya 

diri masing-masing peserta didik. 

c. Pokok Pembahasan jilid Wafa  

1) Pokok bahasan jilid I 

a) Huruf tunggal berharokat fathah (ma, ta, sa, ya, ka, ya, ro, da) 

b) Huruf tunggal berharokat fathah (a, da, tho, ha, ba, wa, ja, la) 

c) Huruf tunggal berharokat fathah (sfo, fa, na, ma, qo, ta, la, ma) 

d) Huruf tunggal berharokat fathah (dza, sya, gho, za, ba, wa, ka, dho) 

e) Huruf tunggal berharokat fathah (ha, tsa, kho, dzo, ma, dho, ‘a) 

f) Huruf sambung berharakat fathah
28

 

2) Pokok bahasan jilid II 

a) Bunyi “i” 

b) Bunyi “u” 

c) Bunyi “an” (tanwin) 

d) Bunyi “in” (tanwin) 

e) Bunyi “un” (tanwin) 

f) Panjang 1 Alif pada fathah diikuti Alif 

g) Panjang 1 Alif pada kasroh diikuti yā‟ Sukun 
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h) Panjang 1 Alif pada Dhommah diikuti waw Sukun 

i) Bentuk Tā‟ marbūṭa 

j) Panjang 1 Alif pada fathah berdiri, kasroh berdiri dan Dhommah terbalik 

k) Alif yang tidak dibaca seperti pada kata ‚āmanū‛
29

 

3)  Pokok bahasan jilid III 

a) Gambar kisah Nabi Adam as. 

b) MIM Sukun (am – im – um) 

c) LAM Sukun (al – il –ul) 

d) Gambar kisah Nabi Ibrahim as. dan Ismail as. 

e) Kelompok huruf Jahr disukun (ar, az, adh, aẓ, agh, ya’, ya‛) 

f) Gambar Nabi Ibrahim as. dan raja Namrud 

g) SIN Sukun (as – is – us) 

h) Kelompok huruf Hams yang disukun (at, ath, af, ash, aṣ, ak, akh, ah, ah) 

i) Gambar kisah Qorun 

j) Fathah diikuti waw  sukun dibaca au (pendek) 

k) Fathah diikuti yā‟ sukun dibaca ai (pendek) 

l) Huruf yang bertasyid membacanya ditekan 

m) ‚Alif Lam‛ yang tidak dibaca
30

 

4) Pokok bahasan jilid IV 

a) Gambar kisah kesabaran Nabi Muhammad 
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b) Bacaan dengung pada Nun dan Mim bertasyid 

c) Bacaan dengung pada Nun sukun atau Tanwin bertemu huruf 15 yaitu: ta, 

tsa, ja, da, dha, za, sa, sha, ṣa, ḍa, ṭa, ẓa, fa, qa, ka 

d) Gambar kisah perahu Nabi Nuh as. 

e) Bacaan dengung pada Nun sukun atau Tanwin bertemu: yā‟, nun, mim, waw 

f) Bacaan dengung pada Nun sukun atau Tanwin bertemu ba 

g) Bacaan dengung pada Mim sukun bertemu dengan Mim atau Ba‟ 

h) Gambar kisah sedekah yang indah 

i) Tanda layar yang dibaca panjang 5 harokat 

j) Huruf waw  yang tidak dibaca 

k) Gambar kisah sang ibu sejati 

l) Bacaan fathu suar 

m)  Latihan
31

 

5) Pokok bahasan jilid V 

a) Kisah kholifah Umar ra. dan penjual susu 

b) Cara mewaqofkan bacaan 

c) Lafad Allah dibaca tebal dan tipis 

d) Mad bertemu tasyid dalam kalimat dibaca panjang 6 harakat 

e) Nun bertasyid yang diwaqof dibaca dengung 3 harakat 

f) Kisah kholifah Umar ra. dan ibu memasak 

g) Nun sukun atau tanwin bertemu lam/ra’ 
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h) Nun sukun atau tanwin bertemu hamzah, ha, qa, ‘, gha, ha 

i) Kisah Ali bin Abi Tholib ra. terlambat sholat 

j) Mim sukun bertemu selain mim dan ba 

k) Pengenalan bacaan mantul pada (ba – ju – di – tho – qo) bila disukun 

l) Kisah Nabi Yunus as. 

m)  Tanda baca
32
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang memiliki karakter 

alami. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskripstif  berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.
1
 Analisis dalam 

penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara induktif. Dan dalam penelitian ini peneliti 

terjun langsung ke lapangan. 

Maka dalam penelitian ini studi analisisnya bertempat di SMK Negeri 1 

Ponorogo. Peneliti mengamati dan menyelidiki secara rinci terhadap sistem pembelajaran 

dan perkembangan membaca al-Qur‟an siswa di SMK Negeri 1 Ponorogo dalam 

meningkatkan mutu pendidikan. 

B. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperan 

serta, sebab peranan penelitilah yang menentukan keseluruhan skenarionya.
2
 Untuk itu, 

dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, dan partisipasi penuh 

sekaligus pengumpulan data sedangkan instrumen yang lainnya sebagai penunjang.  
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C. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini bertempat di SMK Negeri 1 Ponorogo. SMK merupakan 

sekolah menengah kejuruan di dalamnya ada beberapa kejuruan yang bisa diambil oleh 

siswa mulai dari awal masuk SMK, seperti kejuruan akuntansi, perangkat lunak 

administrasi perkantoran dan lain-lain. Berlokasi di Jl. Jendral Sudirman No. 105 

Ponorogo. Peneliti memilih lokasi tersebut karena di SMK Negeri 1 Ponorogo mulai 

menerapkan TBTQ dengan menggunakan metode Wafa yang baru berjalan sekitar 2 tahun 

dan masih diterapkan di kelas X. Dalam pembelajarannya setiap hari Sabtu setelah jam 

pelajaran terakhir. Ini merupakan terobosan baru bagi SMK karena walaupun basicnya 

bukan sekolah agama di SMK mulai menekankan pendidikan agama agar lulusannya 

memiliki pegangan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini akan menjadi 

penunjang dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMK Negeri 1 Ponorogo. 

D. Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan selebihnya 

adalah tambahan seperti dokumentasi. Dengan demikian sumber data dalam penelitian ini 

adalah kata-kata dan tindakan sebagai sumber utama, sedangkan sumber data tertulis, foto 

dan statistik adalah sumber tambahan.
3
  

Sumber data yang nantinya akan digunakan antara lain: 

1. Sumber data manusia: 3 Guru PAI , 1 Ustadzah, dan 7 Siswa 

2. Sumber dokumentasi: profil lembaga, program pembelajaran Wafa, dan foto-foto 

kegiatan. 

                                                           
3
Moeleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 163.  
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif ini adalah dengan cara 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Di mana tiga teknik tersebut dapat digunakan 

untuk fenomena yang terjadi. 

1. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud.
4
 Dalam hal ini peneliti 

langsung bertatap muka dengan informan. Wawancara ini menggunakan metode 

wawancara semi terstruktur atau bebas terpimpin, maksudnya peneliti melakukan 

wawancara menggunakan dan mengacu pada pedoman wawancara akan tetapi di sisi 

lain ada dengan cara bebas tujuannya untuk mencari data yang lebih mendalam.  

Data yang digali dari wawancara ini adalah bagaimana pengajaran metode 

Wafa kepada siswa kelas X di SMKN 1 Ponorogo, mengetahui dampak pembelajaran 

metode Wafa kepada siswa kelas X di SMKN 1 Ponorogo. Untuk mendapatkan data 

tersebut maka peneliti akan mewawancarai beberapa narasumber di antaranya:  

a. Guru/ ustdazah berkaitan tentang pelaksanaan metode Wafa serta dampak dari 

pembelajan metode Wafa kepada siswa-siswi SMKN 1 Ponorogo.  

b. Siswa SMKN 1 Ponorogo berkaitan mengenai adanya pembelajaran metode Wafa. 

2. Observasi 

Observasi  yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap 

gejala yang tampak pada titik objek penelitian.
5
 Dalam penelitian ini yang paling 

penting adalah catatan lapangan. Catatan lapangan pada penelitian ini bersifat 

                                                           
4
Moeleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 209 . 

5
Margono, Metodologi Penelitian, 158 . 
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deskriptif. Maka data yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik ini adalah 

mengenai apa saja yang terjadi selama di lapangan mulai dari perilaku siswa terhadap 

ustadzahnya, peningkatan dalam membaca al-Qur‟an siswa yang akan dicatat secara 

rinci. 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi mulai dari persiapan 

pembelajaran, proses pembelajaran serta evaluasi pengajaran metode Wafa kepada 

siswa kelas X di SMKN 1 Ponorogo dan bagaimana dampak dari pembelajaran 

dengan menggunakan metode Wafa kepada siswa kelas X di SMKN 1 Ponorogo. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi  merupakan catatan peristiwa lalu. Dokumen bisa berupa 

tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.
6
 Dokumentasi yang 

berbentuk tulisan misalnya catatan harian belajar siswa, profil, biografi sekolah dan 

lain sebagainya. Atau bisa dengan foto waktu pembelajaran berlangsung sebagai 

bukti asli. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik ini untuk mengetahui 

keadaan nyata selama di lapangan.  

Dengan teknik dokumentasi ini, dapat membantu peneliti untuk mengetahui 

pelaksanaan pengajaran dan juga dampak pembelajaran metode Wafa tersebut. Selain 

itu, juga digunakan untuk menggali informasi data mengenai profil madrasah, visi, 

misi, dan tujuan dari madrasah, struktur pengurus madrasah, data siswa dan data guru 

SMKN 1 Ponorogo. Peneliti akan melakukan dokumentasi pada pelaksanaan 

pengajaran metode Wafa kepada siswa kelas X serta data hasil belajar siswa selama 

                                                           
6
Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2010), 240.  
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mengikuti pembelajaran metode Wafa di SMKN 1 Ponorogo. Hasil pengumpulan 

data melalui cara dokumentasi ini dicatat dalam transkrip dokumentasi. 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan 

hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang 

kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain.
7
  

Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah 

selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Di sini, yang digunakan peneliti adalah 

teknik analisis model Miles dan Huberman,
8
yaitu: 

1. Reduksi data, merupakan rangkuman, memilih hal-hal yang pokok, fokus pada hal 

yang penting, dicari tema dan polanya. 

2. Penyajian data, penyajian data biasanya berbentuk teks naratif atau uraian singkat. 

Cara ini berguna untuk mempermudah pemahaman peristiwa yang terjadi, 

merencanakan tindakan selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Penarikan 

kesimpulan, kesimpulan dalam kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya 

belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang 

sebelumnya masih remang-remang  atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, 

dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. 

 

 

 

                                                           
7
Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Yogyakarta: Rake Sarasin,1996), 104.  

8
Sugiono, Metode Penelitian, 240.   
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9
 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Keabsahan data merupakan konsep yang penting diperbaharui dari konsep 

kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas). Dalam penelitian kualitatif, kriteria 

utama terhadap data hasil penelitian adalah valid, reliabel, dan objektif. Data yang valid 

adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang 

sesungguhnya terjadi pada objek penelitian.
10

 

Uji kredibilitas data hasil penelitian kualitatif ini antara lain dilakukan dengan 

pengamatan tekun, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negative dan 

member check. 

1. Pengamatan tekun, ketekunan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

menemukan ciri-ciri dan unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan 

isu yang sedang dicari. Ketekunan pengamatan ini dilaksanakan peneliti dengan cara:             

                                                           
9
 Sugiono, Metode Penelitian, 240. 

10
 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 324. 

Pengumpulan 

Data 

Penyajian Data 

Reduksi Data 
Kesimpulan-

kesimpulan 

penarikan verifikasi 
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1) mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap 

konsep pembelajaran al-Qur‟an, pelaksanaan pengajaran dan dampak pembelajaran 

al-Qur‟an dengan menggunakan metode Wafa di SMKN 1 Ponorogo. 2) menelaah 

secara rinci sampai pada suatu titik, sehingga pemeriksaan tahap awal dari seluruh 

faktor yang ditelaah sudah dipahami. 

2. Kecakupan referensial, ini adalah sebagai alat menampung dan menyesuaikan dengan 

kritis tertulis untuk keperluan evaluasi, yaitu dengan menyimpan informasi yang tidak 

direncanakan sebagai alternatif. Sewaktu pengujian, informasi tersebut dimanfaatkan 

untuk keperluan pengecekan keabsahan data. 

3. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan dari 

sumber ke sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dalam penelitian ini 

digunakan triangulasi dengan sumber, berarti membandingkan dan mengecek balik 

derajat kepercayaan informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda 

dalam metode kualitatif. Hal ini dapat peneliti lakukan dengan jalan antara lain:                  

1) membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara,                          

2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang 

dikatakan pribadi atau perseorangan, 3) membandingkan apa yang dikatakan orang-

orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu,         

4) membandingkan suatu keadaan dan partisipatif orang dengan berbagai pendapat 

dan pandangan orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berbeda, 



49 

 

 

orang pemerintah, 5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen 

yang terkait.
11

 

Dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi sumber. Seperti dokumen, 

arsip, hasil observasi atau dengan mewawancarai lebih dari suatu subjek yang 

dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda.
12

 Sehingga peneliti dapat 

membandingkan antara berbagai sumber yang telah didapatkan antara wawancara, 

dokumentasi, hasil observasi, literatur-literatur yang digunakan peneliti, pandangan 

peneliti dan keadaan sosial, budaya serta letak geografis lokasi penelitian. 

H. Tahapan-tahapan Penelitian 

Tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini ada empat tahap antara lain: 

1. Tahap pra lapangan, yang meliputi: menyusun rancangan penelitian, memilih 

lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai keadaan lapangan, 

memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian dan yang 

menyangkut persoalan etika penelitian. 

2. Tahap pekerjaan lapangan, yang meliputi: memahami latar penelitian dan persiapan 

diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan data. Memilih 

informan yang dianggap sebagai pusat perhatian penelitian. Melakukan pengamatan 

dan mengumpulkan data sesuai dengan tema penelitian serta mencatatnya ke dalam 

catatan lapangan sampai penelitian selesai. 

3. Tahap analisis data, yaitu kegitan menganalisis secara keseluruhan data yang 

diperoleh selama penelitian di lapangan kemudian menyimpulkan hasil penelitian 

                                                           
11

 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 331. 
12

 Ibid. 
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dalam bentuk laporan hasil penelitian. Tahap ini dilakukan penulis beriringan dengan 

tahap pekerjaan lapangan.  

4. Tahap penulisan hasil laporan, yaitu mengenai uraian tentang gambaran umum daerah 

penelitian berisi uraian kondisi atau keadaan fisik dan nonfisik lokasi dan subjek 

penelitian, analisis data merupakan tahapan yang dilakukan peneliti dalam 

menganalisis data yang telah dikumpulkan dan jawaban dari penelitian serta 

pembahasan berisi uaraian tentang pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan.
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BAB IV 

DESKRIPSI DATA 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Letak Geografis SMKN 1 Ponorogo 

Lokasi penelitian ini bertempat di SMK Negeri 1 Ponorogo. SMK 

merupakan sekolah menengah kejuruan di dalamnya ada beberapa kejuruan yang bisa 

diambil oleh siswa mulai dari awal masuk SMK, seperti kejuruan akuntansi, 

perangkat lunak administrasi perkantoran dan lain-lain. Yang berlokasi di Jl. Jendral 

Sudirman No. 105 Ponorogo yaitu: 

a. Sebelah barat 50 m dari alon-alon Ponorogo   

b. Sebelah timur bertepatan dengan bundaran Ngepos 

c. Sebelah selatan bertepatan dengan Rumah Sakit Muslimat 

d. Sebelah utara bertepatan dengan bunderan Tambakbayan
1
 

2. Profil, Visi, Misi, dan Tujuan SMKN 1 Ponorogo 

a. Profil Singkat  

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Ponorogo semula bernama 

Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA) Ponorogo. Berdiri pada tanggal 5 Mei 

1969. Beralamat di jalan Jendral Sudirman No.105 Ponorogo merupakan sekolah 

                                                           
1 Lihat transkrip dokumentasi nomor 02/D/16-4/2018 
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filial atau cabang dari SMEA Negeri Madiun. Kepala sekolah pada waktu itu M. 

Soedarman. 

Berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia No.077/O/1974, tentang perubahan status SMEA Negeri Filial 

SMEA Negeri Madiun di Ponorogo Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur 

menjadi SMEA Negeri Ponorogo Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur, 

dengan jurusan Tata Boga, Tata Usaha, dan Tata Niaga, sekaligus menunjuk M. 

Soedarman sebagai Kepala Sekolah. 

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia No.036/O/1997 tanggal 3 April 1997 tentang 

perubahan Nomerklatur SMKTA menjadi SMK serta organisasi dan Tata Kerja 

SMK maka SMEA Negeri Ponorogo berganti nama menjadi Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) Negeri 1 Ponorogo yang berlaku sejak 2 Juni 1997, dengan 

membuka jurusan: Perkantoran, Akuntansi, Manajemen Bisnis. Kepala sekolah saat 

itu Moesono Sarbini. 

Perubahan Kurikulum 1999 ke kurikulum 2001, istilah Jurusan diganti 

dengan Program Keahlian. Perkantoran menjadi Sekretaris, Manajemen Bisnis 

menjadi Penjualan. Pada kurikulum 2004 tidak mengalami perubahan pada istilah 

program keahlian. 

Seiring perkembangan re-enginering  paradigma pendidikan kejuruan 

tahun 2004, SMK Negeri 1 Ponorogo pada tahun pelajaran  2004/2005 menambah 

program keahlian baru yaitu Multimedia (Teknologi Informasi dan Komunikasi). 
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Tahun pelajaran 2004/2005 SMK Negeri 1 Ponorogo membuka 4 (empat) Program 

keahlian : Akuntasi, Administrasi Perkantoran, Penjualan dan Multimedia. 

Selanjutnya apada tahun pelajaran 2008/2009 menambah Program Keahlian baru 

yaitu Rekayasa Perangkat Lunak.
2
 

b. Visi  

Menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan kejuruan bertaraf internasional, 

berwawasan unggul, kompetitif, dan profesional dengan berdasarkan IMTAQ.
3
 

c. Misi  

1) Membentuk tamatan yang berkepribadian unggul dan mampu mengembangkan 

diri dengan berkandaskan IMTAQ.  

2) Menyiapkan calon wirausahawan  

3) Menjadi SMK yang mandiri dan profesional 

4) Menjadi SMK sebagai sumber informasi.
4
 

d. Tujuan  

1) Meningkatkan keterserapan tamatan SMK  

2) Meningkatkan kualitas tamatan SMK sesuai tuntutan dunia kerja (DU/DI) 

3) Menyiapkan tamatan SMK yang mengembangkan sikap profesional  

4) Menyiapkan tamatan SMK yang unggul dan kompetitif  

5) Mewujudkan etos kerja dan kualitas kinerja tenaga kependidikan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya secara konsisten.
5
 

                                                           
2
 Lihat transkrip dokumentasi nomor 01/D/16-4/2018 

3
 Lihat transkrip dokumentasi nomor 03/D/16-4/2018 

4
 Lihat transkrip dokumentasi nomor 03/D/16-4/2018 

5
 Lihat transkrip dokumentasi nomor 03/D/16-4/2018 
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3. Struktur Organisasi SMKN 1 Ponorogo 

Kepala Sekolah  : Drs. Udi Tyas Arinto, MM. 

Waka Kurikulum : Drs. Nur Subektiono, M.Pd. 

Waka Kesiswaan  : Dra. Hj. Nuzul Nalini. M.Pd.I.
6
 

4. Keadaan Guru, Siswa SMKN 1 Ponorogo, serta Ustadz-ustadzah di SMKN 1 

Ponorogo 

Jumlah siswa SMK Negeri 1 Ponorogo pada tahun pelajaran 2016/2017 

sebanyak 1493 orang. Terdiri dari 482 siswa Program Keahlian Akuntasi, 375 siswa 

Program Keahlian Administrasi dan Perkantoran, 213 siswa Program Keahlian 

Penjualan, 254 siswa Program Keahlian Multimedia, dan 169 siswa Program 

Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak. 

Jumlah tenaga guru sebanyak 88 orang, 59 guru telah berstatus Pegawai 

Negeri Sipil (PNS), dan 29 guru lainnya masih bersifat guru tidak tetap (GTT), serta 

jumlah ustad-ustadzah dari Griya Qur‟an 20 orang.
7
 

5. Sarana dan Prasarana Pembelajaran 

SMK Negeri 1 Ponorogo pada tahun pelajaran 2017/2018 didukung sarana 

atau alat praktek: gedung bertingkat lantai dua menempati area seluas 5400 m2, 

dengan 24 ruang teori, 8 ruang praktek, 1 ruang serbaguna, 1 mushola, dan 10 ruang 

lainnya. Di samping itu mempunyai peralatan praktek siswa: 120 unit komputer 

                                                           
6
 Lihat transkrip dokumentasi nomor 04/D/16-4/2018 

7
 Lihat transkrip dokumentasi nomor 08/D/16-4/2018 
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terbagi di empat ruang praktek, 40 mesin ketik manual dan satu ruang laboratorium 

bahasa dengan kapasitas 40 chanel serta gedung Business Training Center (BTC).
8
 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Data Pelaksanaan Pengajaran Baca Al-Qur‟an dengan Menggunakan Metode Wafa 

Siswa Kelas X  di SMKN 1 Ponorogo 

Setiap lembaga atau instansi pendidikan formal maupun non formal 

mempunyai tujuan yang sama yaitu ingin para peserta didiknya mencapai keberhasilan 

tujuan dalam proses pembelajaran, baik itu dari segi sikap maupun pengetahuan. 

Dengan tujuan yang demikian pihak sekolah  ataupun lembaga sudah semestinya 

memberikan pengajaran yang terbaik agar tujuan tersebut bisa terwujud sehingga 

fungsi sekolah atau lembaga sebagai wahana untuk belajar dan menuntut ilmu bisa 

berjalan lancar. 

Sama halnya dengan SMKN 1 Ponorogo juga menginginkan agar lulusannya 

memiliki ilmu pengetahuan dan juga akhlak atau perilaku yang baik. Dengan adanya 

pembelajaran Al-Qur‟an dengan metode Wafa ini diharapkan peserta didik senang dan 

mau belajar Al-Qur‟an. 

Pada awalnya dilaksanakan pembelajaran baca Al-Qur‟an dengan 

menggunakan metode Wafa ini karena melihat dari kemampuan siswa-siswi dalam 

membaca Al-Qur‟an masih sangatlah kurang sekali banyak dijumpai siswa-siswi di 

kelas XI dan XII yang masih belum bisa membaca al-Qur‟an dari sinilah muncul 

harapan dari bapak/ibu guru PAI bagaimana caranya agar siswa-siswi mereka tidak 

                                                           
8
 Lihat transkrip dokumentasi  nomor 06/D/16-4/2018 
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buta akan huruf-huruf yang ada di dalam al-Qur‟an. Hal ini disebabkan karena 

background mereka ada yang dari berasal dari sekolah umum, dan memang di SMK 

bukan basicnya ilmu agama tapi bapak/ibu guru berharap lulusan dari SMK memiliki 

bekal untuk kehidupannya yang dijadikan pegangan mereka. Sebagaimana hasil 

wawancara dengan Guru PAI pak Iman Bahrudin sebagai berikut : 

Seringkali kita temukan beberapa anak tidak bisa membaca dan menulis al-

Qur‟an karena backgroundnya dari sekolah umum. Dan itu kita pernah 

kecologan ada anak yang belum bisa membaca al-Qur‟an di kelas XI atau XII 

kok belum bisa membaca al-Qur‟an. Diharapkan dengan adanya metode Wafa 

ini anak-anak tidak buta al-Qur‟an.
9
 

 

Hal tersebut juga diungkap oleh Guru PAI lainnya yaitu pak Ahmad Zeky 

Efendi yang mengatakan dalam wawancara sebagai berikut: 

Dari pembelajaran ini siswa dapat membaca al-Qur‟an, kita lihat di kelas XI 

dan XII banyak yang belum bisa membaca al-Qur‟an. Jadi dari awal kelas X 

kita bekali dengan pembelajaran baca tulis al-Qur‟an.
10

 

 

Metode merupakan komponen terpenting yang sangat berpengaruh pada 

keberhasilan proses belajar mengajar. Ketidaktepatan dalam penerapan metode secara 

praktis akan menghambat proses belajar mengajar yang akan berakibat membuang 

waktu dan tenaga dengan percuma. Sebuah metode dikatakan tepat apabila bisa 

mengantarkan pada tujuan yang telah ditetapkan. Yakni di mana peserta didik dengan 

mudah bisa menerima dan memahami materi yang telah diberikan.
11

 

Awal mulanya metode Wafa yang dipilih karena salah satu dari guru PAI di 

SMK pernah ditunjuk untuk mengikuti pelatihan metode Wafa selama 3 hari di 

                                                           
9
 Lihat lampiran transkrip wawancara nomor 02/W/19-4/2018 

10
 Lihat lampiran transkrip wawancara nomor 02/W/19-4/2018 

11
Al Rasyidin & Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam Historis Teoritis Praktik (Jakarta: Ciputat 

Pers, 2002), 65  
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Surabaya. Dari sinilah muncul keinginan untuk menerapkan pembelajaran Al-Qur‟an 

dengan menggunakan metode Wafa dan karena kurangnya tenaga pengajar dari guru 

SMK maka pihak sekolah meminta bantuan dari ustad/ustadzah yang ada di Griya 

Qur‟an untuk membantu mengajar siswa-siswi belajar al-Qur‟an.  

Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan Guru PAI pak Ahmad Rosidi 

sebagai berikut : 

Yang melandasi itu yang pertama, ada salah seorang guru SMK yang dilatih 

di Surabaya namanya pak Imam Bahrudin. Lalu setelah itu saya minta untuk 

memperkenalkan kepada siswa-siswi di sini. Dan ternyata juga melihat anak-

anak yang belajar di Griya Qur‟an kebetulan juga menerapkan metode Wafa 

ini dan dari situ kami bisa bekerja sama dengan ustad-ustadzahnya yang akan 

membantu mengajar di sini. Mengapa tidak ? dari situlah mungkin adalah 

khasanah atau kekayaan metode yang baru akan diterapkan. Dan untuk kelas 

X wajib untuk TBTQ (Tuntas Baca Tulis Qur‟an) dengan menggunakan 

metode Wafa.
12

 

  

Sebenarnya para guru PAI tidak fanatik terhadap metode yang artinya tidak 

harus menggunakan metode Wafa. Semua metode itu sama saja tinggal bagaimana 

ustadz/ustadzah mengajarnya dan juga bagaimana siswa memahaminya. Sebagaimana 

hasil wawancara dengan pak Imam Bahrudin yang mengatakan bahwa: 

Ini kebetulan pernah ada yang mengisi kajian di Rohis itu dari Griya Qur‟an 

jadi anak-anak sudah linknya ke sana. Sebenarnya kita juga tidak fanatik 

metode karena metode itu kan semua bagus tinggal bagaimana kita 

menerapkan metode itu apa tidak, sebaik-baik metode kalau tidak diterapkan 

ya tidak ada artinya.
13

 

 

Berhubung dari pihak sekolah kekurangan Guru mengajar maka pihak sekolah 

bekerja sama dengan ustad-ustadzah dari Griya Qur‟an untuk membantu mengajar Al-

Qur‟an. Selain itu lembaga Griya Qur‟an sudah lama menerapkan pembelajaran Al-

                                                           
12

 Lihat lampiran transkrip wawancara nomor 01/W/16-4/2018 
13

 Lihat lampiran transkrip wawancara nomor 02/W/19-4/2018 
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Qur‟an dengan metode Wafa. Hal ini selaras dengan hasil wawancara dengan pak 

Imam Bahrudin selaku Guru PAI yang mengatakan sebagai berikut: 

Dan kalau kita laksanakan  sendiri mengingat keterbatasan waktu dan tenaga 

dan lain-lain belum memungkinkan jadi kita bekerja sama dengan ustadz-

ustadzah di Griya Qur‟an.
14

 

 

Adapun pelaksanaan pembelajaran membaca Al-Qur‟an dengan menggunakan 

metode Wafa di SMKN 1 Ponorogo antara lain: 

1) Persiapan pembelajaran 

Dalam langkah ini sebelum masuk pembelajaran ustadzah menyiapkan 

materi yang akan diajarkan. Seperti memakai RPP yang sudah ada di dalam buku 

pedoman Wafa serta menyiapkan metode pembeajaran yang akan digunakan  dalam 

menyampaikan materi. Ustadzah juga memberikan motivasi singkat untuk 

menumbuhkan semangat terhadap siswa-siswinya. 
15

 

2) Proses pembelajaran 

Dalam pelaksanaan pembelajaran Al-Qur‟an menggunakan metode Wafa 

di SMKN 1 Ponorogo ini, menggunakan strategi face to face bertatapan langsung 

dengan siswa per individu. Dengan adanya cara ini diharapkan siswa-siswa bisa 

lebih terbuka dengan ustadzah agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar. Hal 

ini sebagaimana wawancara dengan ustadzah Hardina Meiskara  yang menyatakan: 

Kalau saya menggunakan strategi Face to face di awal itu saya tanyai siswa 

satu persatu bisa apa belum membaca Al-Qur‟annya. Jika saya tanyai 

langsung mereka akan jujur menurut mereka kemampuannya itu sampai 

mana selain itu juga akan saya tes bacaannya itu. Dan saya menggunakan 

                                                           
14

 Lihat transkrip wawancara nomor 02/W/19-4/2018 
15

 Lihat transkrip dokumentasi nomor 06/D/16-4/2018 



59 

 

 

pendekatan langsung kepada mereka itu akan menimbulkan rasa percaya 

dirinya.
16

 

 

Adapun langkah-langkah pembelajarannya sebagai berikut: 

a. Setelah bel masuk berbunyi siswa-siswi sudah berada di dalam kelas 

menunggu ustadzahnya masuk. Kemudian setelah ustadzahnya datang 

lalu ustadzah  memberi salam kepada peserta didik 

b. Kemudian ustadzah menanyakan kabar siswa-siswinya  

c. Sebelum pembelajaran dimulai terlebih dahulu membaca do‟a Al-Fatihah 

dan do‟a sebelum belajar 

d. Setelah berdo‟a dilanjutkan dengan menghafalkan surat-surat pendek 

mulai dari Al-Balad smapai Al- Kafirun. 

e. Kemudian masuk ke pembelajaran pertama ustadzah membacakan 

terlebih dahulu lalu siswa-siswi menirukan begitu seterusnya sampai 

selesai satu halaman. 

f. Setelah membaca simak dilanjutkan dengan penilaian perindividu. 

Penilaiannya dilakukan dengan tes lisan. Siswa bergantian dipanggil 

untuk di tes bacaannya.  

g. Setelah pembelajaran selesai lalu berdo‟a dan ustdzah mengucapkan 

salam. 

Hal ini sama dengan hasil wawancara dengan siswi kelas X OTKP 2 Gea 

Mu‟inatul Ummah yang mengatakan: 
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Membaca ta‟awud kemudian membaca do‟a mau belajar lalu membaca 

Wafanya bersama  pertama dari ustdzahnya dulu kemudian kita menirukan 

bersama-sama
17

 

 

Selain itu juga sama seperti hasil dari observasi yang dilakukan ketika 

pembelajaran Al-Qur‟an dengan metode Wafa berlangsung sebagai berikut: 

Kelasnya masing-masing mereka menunggu datangnya ustadzah. 

Setelah ustadzahnya masuk kelas pertama kali ustadzah mengucapkan 

salam kemudian menanyakan kabar mereka dan siswa menjawab 

dengan bersama-sama. Kemudian pembelajaran metode Wafa dimulai 

setiap ustadzah mempunyai cara sendiri-sendiri ada yang menyuruh 

siswanya hafalan surat pendek sebelum memulai pembelajaran ada yang 

hafalannya di akhir pembelajaran. Setelah itu pembelajaran metode 

Wafa dimulai pertama-tama ustadzah memberikan contoh cara 

membaca lalu siswa menirukan apa yang tadi dibacakan ustadzahnya 

kemudian ustadzah menyuruh mereka membaca bersama-sama setiap 

meja satu deret. Kemudian setelah itu ustadzah panggil satu persatu 

untuk membaca kemudian dinilai ada ustadzah yang mempunyai strategi 

tersendiri agar muridnya tidak ramai dengan cara ustadzahnya 

berkeliling menuju siswa yang dianggap ramai untuk membaca 

kemudian nilai. Setiap siswa dibagi kelompok, mana yang bacaannya 

kurang lancar dan mana yang bacaannya lancar nanti dikumpulkan 

setiap kelompok. Ustadzah akan lebih menekankan pada siswa yang 

kurang dalam membacanya. Sebelum pembelajaran berakhir mereka 

disuruh membaca bersama-sama berdo‟a kemudian salam.
18

 

3) Evaluasi  

Evaluasi pembelajaran Al-Qur‟an melalui metode Wafa di SMKN 1 

Ponorogo dilaksanakan untuk melihat seberapa jauh peserta didik sudah memahami 

dan menerima materi yang disampaikan dalam proses pembelajaran. Melalui 

evaluasi ini dapat diketahui pencapaian standar keberhasilan yang telah ditentukan 

dari tiap kegiatan yang berjalan. 
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Mengenai evaluasi pembelajaran membaca Al-Qur‟an dengan metode 

Wafa dibedakan menjadi dua antara lain: 

a) Evaluasi formatif, yaitu evaluasi yang dilaksanakan di tengah-

tengah atau pada saat pembelajaran berlangsung. 

b) Evaluasi sumatif, yaitu evaluasi yang dilaksanakan setelah 

sekumpulan program pelajaran selesai diberikan, dengan kata lain 

evaluasi yang dilaksanakan setelah seluruh unit pelajaran selesai 

diajarkan.  

Penilaian ini merupakan suatu kegiatan guru yang terkait dengan 

pengambilan keputusan tentang pencapaian kompetensi atau hasil belajar peserta 

didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Evaluasi pembelajaran Al-Qur‟an 

melalui metode Wafa di SMKN 1 Ponorogo menggunakan penilaian mingguan 

setiap kali pertemuan satu minggu sekali tersebut langsung dilakukan penilaian. 

Setiap minggunya bisa dilihat kemajuan yang diperlihatkan oleh peserta didik. 

Sebagaimana hasil wawancara dengan pak Ahmad Rosidi yang mengatakan bahwa: 

Kemampuannya cukup bagus ini saya coba di kelas yang saya ajar mereka 

saya motivasi dan saya terapkan hafalan al-Qur‟an bacaannya juga saya tes 

juga mulai dari surat Al-Naba‟. Bagi mereka yang belum lancar saya minta 

untuk semampunya. Misalnya yang sudah hafal semua hafal utuh 40 ayat 

ada, bagi mereka yang baru hafal 10 atau 15 itu juga saya catat nanti 

mereka bisa melanjutkan untuk hafalan ayat berikutnya. Harapan saya 

mereka itu punya tabungan hafalan yang bagus
19

  

   

Hal ini juga diungkapkan oleh ustadzah Hardina Meiskara  yang 

mengatakan: 
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Kebanyakan dari siswa itu sudah bisa, tapi kalau mengenai makhorijul 

hurufnya itu masih kurang nah maka dari itu di Wafa ini menekankan 

makhorijul huruf dan tajwidnya.
20

 

 

Dari hasil penilaian tersebut maka akan diketahui seberapa jauh siswa 

dapat menyerap dan menerima materi yang diberikan. Adapun hasil dari penerapan 

metode Wafa di SMKN 1 Ponorogo selama ini cukup bagus. Peserta didik pun juga 

sangat senang dengan adanya pembelajaran Al-Qur‟an dengan metode Wafa. 

Sebagaimana hasil wawancara dengan siswa yang bernama Ikke kelas X RPL 1 

yang mengatakan: 

Menarik, karena enak didengar dan ini cara baru kan biasanya ngaji biasa 

kalau ini ada nada-nadanya gitu
21

 

 

Dalam pembelajaran metode Wafa di SMKN 1 Ponorogo para ustadzah 

menggunakan cara tersendiri untuk menarik minat siswa. Setiap ustadzah memiliki 

strategi sendiri-sendiri tapi kebanyakan menggunakan strategi pendekatan langsung 

kepada siswanya. Diharapkan dengan cara ini siswa bisa terbuka dengan ustadzah 

dari cara ini akan menghasilkan hasil yang memuaskan karena siswa memiliki 

kepercayaan terhadap ustadzah. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan salah 

satu ustadzah yang mengajar metode Wafa yaitu ustadzah Hardina Meiskara yang 

mengatakan bahwa:  

Kalau saya menggunakan strategi Face to face di awal itu saya tanyai siswa 

satu persatu bisa apa belum membaca Al-Qur‟annya. Jika saya tanyai 

langsung mereka akan jujur menurut mereka kemampuannya itu sampai 

mana selain itu juga akan saya tes bacaannya itu. Dan saya menggunakan 

pendekatan langsung kepada mereka itu akan menimbulkan rasa percaya 

dirinya.
22
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Ustadzah selain menggunakan strategi pendekatan langsung tapi juga 

melakukan konsep pengelompokkan siswa dari yang bacaannya lancar sampai 

kurang akan dikelompok-kelompokkan. Dari cara seperti ini ustadzah akan lebih 

fokus dalam pembelajaran serta akan terfokuskan terutama kepada siswa yang 

bacaan Al-Qur‟annya masih sangat kurang dari sistem pengelompokkan ini 

diharapkan siswa yang bacaannya kurang akan cepat beradaptasi dengan siswa yang 

bacaanya sudah lancar. Sebagaimana hasil dari wawancara dengan Ustadzah 

Hardina Meiskara yang mengatakan: 

Kalau saya waktu pertama masuk kelas itu saya tes bacaan al-Qur‟annya 

setelah itu saya nilai lalu dikelompokkan yang bacaanya lancar akan saya 

jadikan satu kelompok dan yang kurang akan saya kelompokkan jadi satu. 

Cara ini menurut saya lebih efektif agar saya bisa fokus terutama yang 

belum lancar bacaannya.
23

 

 

Dari sistem pembelajaraan tersebut diharapkan semua siswa bisa membaca 

Al-Qur‟an dengan lancar serta dapat mengamalkannya di kehidupannya. 

2. Data Dampak dari Pembelajaran Baca Al-Qur‟an dengan Menggunakan Metode 

Wafa Siswa Kelas X di SMKN 1 Ponorogo 

Adanya pembelajaran Al-Qur‟an dengan menggunakan metode Wafa ini 

sangat dirasakan oleh bapak/ibu Guru serta siswa-siswi semuanya. Dalam setiap 

aktivitas yang dilakukan atau segala sesuatu yang diterapkan pasti memiliki dampak 

tersendiri baik itu positif maupun negatif begitu juga dengan pembelajaran metode 

Wafa ini memiliki dampak yang positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu dengan 

diterapkannya metode Wafa di SMKN 1 Ponorogo ini para siswa sangat antusias dan 
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senang belajar Al-Qur‟an. Dengan sikap mereka yang antusias dan senang ini akan 

mencapai hasil yang memuaskan. Dari pencapaian tersebut para guru dan orang tua 

akan merasa senang dan berharap siswa-siswi mereka mempunyai bekal bukan hanya 

di dunia tapi juga di akhirat. 

Dan hasil dari diterapkannya pembelajaran Al-Qur‟an dengan metode Wafa 

ini sangat membantu kemampuan siswa dalam membaca Al-Qur‟an semakin 

meningkat.  

Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan Guru PAI pak Ahmad Rosidi 

yang mengatakan bahwa: 

Kemampuannya cukup bagus ini saya coba di kelas yang saya ajar mereka 

saya motivasi dan saya terapkan hafalan al-Qur‟an bacaannya juga saya tes 

juga mulai dari surat Al-Naba‟. Bagi mereka yang belum lancar saya minta 

untuk semampunya. Misalnya yang sudah hafal semua hafal utuh 40 ayat 

ada, bagi mereka yang baru hafal 10 atau 15 itu juga saya catat nanti mereka 

bisa melanjutkan untuk hafalan ayat berikutnya. Harapan saya mereka itu 

punya tabungan hafalan yang bagus.
24

  

 

Hal ini juga diungkapkan oleh Guru PAI lainnya yaitu pak Iman Bahrudin 

yang mengatakan bahwa: 

Secara umum sangat membantu sekali meskipun kalau bisa kita katakan 

untuk kemampuan tartilnya kalau basicnya belum bisa butuh waktu juga. 

Target kita untuk kelas XI sudah bisa membaca dan tidak buta terhadap 

huruf-huruf dalam al-Qur‟an.
25

 

 

Selain dari Guru PAI juga ada dari ustadzah Hardina Meiskara yang 

mengatakan: 
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Kebanyakan dari siswa itu sudah bisa, tapi kalau mengenai makhorijul 

hurufnya itu masih kurang nah maka dari itu di Wafa ini menekankan 

makhorijul huruf dan tajwidnya.
26

 

 

Dikatakan di atas bahwa setiap kegiatan itu memiliki dampak positif dan 

negatif. Adapun dampak negatifnya antara lain ketika siswa tersebut sering tidak 

masuk kelas karena dispensansi dan sebagainya serta ada beberapa siswa yang tidak 

memperhatikan atau ramai sendiri itu akan membuat mereka ketinggalan materi yang 

sedang diajarkan ustadzahnya. Dari sini perlu adanya peningkatan yang intensif. 

Karena setiap pergantian tema atau pembahasan pokok siswa harus hadir dan 

mengikuti pembelajaran agar tidak ketinggalan dengan yang lainnya. 

Selain itu ada juga masalah yang ada yaitu apabila siswa sedang menunggu 

giliran maju atau dipanggil untuk membaca siswa lain harus dikasih tugas agar 

mereka tidak asyik sendiri dan membuat gaduh ruangan. Sebagaimana yang 

dikeluhkan siswa dari hasil wawancara dengan siswi Anita  kelas X AK 1 sebagai 

berikut: 

Menarik, karena mudah dihafal tapi kadang bosan karena nunggu giliran 

dipanggil atau majunya itu lama jadi banyak dari kita yang asyik sendiri
27

 

 

Hal ini juga diungkapkan oleh siswi lainnya yaitu Indria Novita kelas X AK 

2 yang mengatakan: 

Menarik, tapi terkadang dalam pembelajaran itu kurang asyik jadi bikin 

bosan kan akhirnya kita asyik sendiri
28

 

 

Tapi ada dampak yang sangat signifikan dengan adanya pembelajaran Al-

Qur‟an dengan menggunakan metode Wafa. Hal ini dirasakan oleh peserta didik.  
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Sebagaimana hasil wawancara dengan siswi Gea Mu‟inatul Ummah kelas X 

OTKP 2 yang mengatakan: 

Sangat membantu sekali terutama saya yang belum terlalu lancar membaca 

al-Qur‟an bisa membantu saya.
29

 

                                                           
29

 Lihat transkrip wawancara nomor 06/W/16-4/2018 

 



67 

 

 

BAB V 

ANALISIS DATA 

A. Analisis Pelaksanaan Pengajaran Baca Al-Qur’an dengan Menggunakan Metode 

Wafa Siswa Kelas X di SMKN 1 Ponorogo 

Setiap lembaga atau instansi pendidikan formal maupun non formal mempunyai 

tujuan yang sama yaitu ingin para peserta didiknya mencapai keberhasilan tujuan dalam 

proses pembelajaran, baik itu dari segi sikap maupun pengetahuan. Dengan tujuan yang 

demikian pihak sekolah ataupun lembaga sudah semestinya memberikan pengajaran yang 

terbaik agar tujuan tersebut bisa terwujud sehingga fungsi sekolah atau lembaga sebagai 

wahana untuk belajar dan menuntut ilmu bisa berjalan lancar. 

Sama halnya dengan SMKN 1 Ponorogo juga menginginkan agar lulusannya 

memiliki ilmu pengetahuan dan juga akhlak atau perilaku yang baik. Dengan adanya 

pembelajaran Al-Qur‟an dengan metode Wafa ini diharapkan peserta didik senang dan 

mau belajar Al-Qur‟an. 

Pada awalnya dilaksanakan pembelajaran baca Al-Qur‟an dengan menggunakan 

metode Wafa ini karena melihat dari kemampuan siswa-siswi dalam membaca Al-Qur‟an 

masih sangatlah kurang sekali banyak dijumpai siswa-siswi di kelas XI dan XII yang 

masih belum bisa membaca al-Qur‟an dari sinilah muncul harapan dari bapak/ibu guru 

PAI bagaimana caranya agar siswa-siswi mereka tidak buta akan huruf-huruf yang ada di 

dalam al-Qur‟an. Dan backgruond mereka beberapa ada yang dari sekolah umum, 
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memang di SMK bukan basicnya ilmu agama tapi bapak/ibu guru berharap lulusan dari 

SMK memiliki bekal untuk kehidupannya yang dijadikan pegangan mereka. 

Metode merupakan komponen terpenting yang sangat berpengaruh pada 

keberhasilan proses belajar mengajar. Ketidaktepatan dalam penerapan metode secara 

praktis akan menghambat proses belajar mengajar yang akan berakibat membuang waktu 

dan tenaga dengan percuma. Sebuah metode dikatakan tepat apabila bisa mengantarkan 

pada tujuan yang telah ditetapkan. Yakni di mana peserta didik dengan mudah bisa 

menerima dan memahami materi yang telah diberikan.
1
 

Awal mulanya metode Wafa yang dipilih karena salah satu dari guru PAI di 

SMK pernah ditunjuk untuk mengikuti pelatihan metode Wafa selama 3 hari di Surabaya. 

Dari sinilah muncul keinginan untuk menerapkan pembelajaran Al-Qur‟an dengan 

menggunakan metode Wafa dan karena kurangnya tenaga pengajar dari guru SMK maka 

pihak sekolah meminta bantuan dari ustadz/ustadzah yang ada di Griya Qur‟an untuk 

membantu mengajar siswa-siswi belajar al-Qur‟an.  

Sebenarnya para guru PAI tidak fanatik terhadap metode yang artinya tidak harus 

menggunakan metode Wafa. Semua metode itu sama saja tinggal bagaimana 

ustadz/ustadzah mengajarnya dan juga bagaimana siswa memahaminya. 

Berhubung dari pihak sekolah kekurangan Guru mengajar maka pihak sekolah 

bekerja sama dengan ustad-ustadzah dari Griya Qur‟an untuk membantu mengajar Al-

Qur‟an. Selain itu lembaga Griya Qur‟an sudah lama menerapkan pembelajaran Al-

Qur‟an dengan metode Wafa. 
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Adapun pelaksanaan pembelajaran membaca Al-Qur‟an dengan menggunakan 

metode Wafa di SMKN 1 Ponorogo melalui beberapa langkah antara lain: 

1. Persiapan pembelajaran 

Dalam langkah ini sebelum masuk ke pembelajaran ustadzah menyiapkan 

materi yang akan diajarkan. Seperti RPP yang sudah ada di dalam buku pedoman 

Wafa. Kemudian menyiapkan strategi yang akan dilaksanakan dalam proses 

pembelajaran sebagaimana yang telah dirancang dalam RPP. 

2. Proses pembelajaran 

Dalam pelaksanaan pembelajaran Al-Qur‟an menggunakan metode Wafa di 

SMKN 1 Ponorogo ini, menggunakan strategi face to face bertatapan langsung 

dengan siswa perindividu. Dengan adanya cara ini diharapkan siswa-siswa bisa lebih 

terbuka dengan ustadzah agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar. Dalam 

pembelajaran metode Wafa dikemas dengan strategi quantum teaching (TANDUR) 

yaitu Tumbuhkan, Alami, Namai, Demonstrasikan, Ulangi, dan Rayakan.
2
 

Pembelajaran quantum didasarkan pada anggapan bahwa semua kehidupan 

merupakan energi yang dapat diubah menjadi cahaya. Maksudnya interaksi-interaksi 

ini mengubah kemampuan dan bakat alamiah guru dan peserta didik menjadi cahaya 

yang bermanfaat bagi kemajuan mereka dalam belajar secara efektif dan efisien. 

Dengan kata lain interaksi-interaksi yang dimaksud mengubah kemampuan dan bakat 
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alamiah peserta didik menjadi cahaya yang akan bermanfaat bagi mereka sendiri dan 

orang lain.
3
 

Pembelajaran quantum dapat dipandang sebagai strategi pembelajaran yang 

ideal, karena menekankan pada kerja sama antara peserta didik dan guru untuk 

mencapai tujuan bersama. Pembelajaran quantum mencakup petunjuk spesifik, untuk 

menciptakan lingkungan belajar yang efektif, merancang rencana pembelajaran, 

menyampaikan isi, dan memudahkan proses belajar. 

Adapun langkah-langkah pembelajarannya sebagai berikut: 

h. Setelah bel masuk berbunyi siswa-siswi sudah berada di dalam kelas 

menunggu ustadzahnya masuk. Kemudian setelah ustadzahnya datang 

lalu ustadzah  memberi salam kepada peserta didik 

i. Kemudian ustadzah menanyakan kabar siswa-siswinya  

j. Sebelum pembelajaran dimulai terlebih dahulu membaca do‟a Al-Fatihah 

dan do‟a sebelum belajar 

k. Setelah berdo‟a dilanjutkan dengan menghafalkan surat-surat pendek 

l. Kemudian masuk ke pembelajaran pertama ustadzah membacakan 

terlebih dahulu lalu siswa-siswi menirukan begitu seterusnya sampai 

selesai satu halaman. 

m. Setelah membaca simak dilanjutkan dengan penilaian perindividu. Siswa 

bergantian dipanggil untuk di tes bacaannya.  

n. Setelah pembelajaran selesai berdo‟a dan ustdzah mengucapkan salam. 
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3. Evaluasi  

Evaluasi pembelajaran Al-Qur‟an melalui metode Wafa di SMKN 1 

Ponorogo dilaksanakan untuk melihat seberapa jauh peserta didik sudah memahami 

dan menerima materi yang disampaikan dalam proses pembelajaran. Melalui evaluasi 

ini dapat diketahui pencapaian standar keberhasilan yang telah ditentukan dari tiap 

kegiatan yang berjalan. 

Mengenai evaluasi pembelajaran membaca Al-Qur‟an dengan metode Wafa 

dibedakan menjadi dua antara lain: 

a) Evaluasi formatif, yaitu evaluasi yang dilaksanakan di tengah-

tengah atau pada saat pembelajaran berlangsung. 

b) Evaluasi sumatif, yaitu evaluasi yang dilaksanakan setelah 

sekumpulan program pelajaran selesai diberikan, dengan kata lain 

evaluasi yang dilaksanakan setelah seluruh unit pelajaran selesai 

diajarkan.  

Penilaian ini merupakan suatu kegiatan guru yang terkait dengan 

pengambilan keputusan tentang pencapaian kompetensi atau hasil belajar peserta 

didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Evaluasi pembelajaran Al-Qur‟an 

melalui metode Wafa di SMKN 1 Ponorogo menggunakan penilaian mingguan setiap 

kali pertemuan satu minggu sekali tersebut langsung dilakukan penilaian. Setiap 

minggunya bisa dilihat kemajuan yang diperlihatkan oleh peserta didik. 

Dari hasil penilaian tersebut maka akan diketahui seberapa jauh siswa dapat 

menyerap dan menerima materi yang diberikan. Adapun hasil dari penerapan metode 
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Wafa di SMKN 1 Ponorogo selama ini cukup bagus. Peserta didik pun juga sangat 

senang dengan adanya pembelajaran Al-Qur‟an dengan metode Wafa. 

Dalam pembelajaran metode Wafa di SMKN 1 Ponorogo para ustadzah 

menggunakan cara tersendiri untuk menarik minat siswa. Setiap ustadzah memiliki 

strategi sendiri-sendiri tapi kebanyakan menggunakan strategi pendekatan langsung 

kepada siswanya. Diharapkan dengan cara ini siswa bisa terbuka dengan ustadzah 

dari cara ini akan menghasilkan hasil yang memuaskan karena siswa memiliki 

kepercayaan terhadap ustadzah. 

Ustadzah selain menggunakan strategi pendekatan langsung juga melakukan 

konsep pengelompokkan siswa dari yang bacaannya lancar sampai kurang akan 

dikelompok-kelompokkan. Dari cara seperti ini ustadzah akan lebih fokus dalam 

pembelajaran serta akan terfokuskan terutama kepada siswa yang bacaan Al-

Qur‟annya masih sangat kurang dari sistem pengelompokkan ini diharapkan siswa 

yang bacaannya kurang akan cepat beradaptasi dengan siswa yang bacaannya sudah 

lancar. 

Dari sistem pembelajaraan tersebut diharapkan semua siswa bisa membaca 

Al-Qur‟an dengan lancar serta dapat mengamalkannya di kehidupannya. 

B. Analisis Dampak dari Pembelajaran Baca Al-Qur’an dengan Menggunakan Metode 

Wafa Siswa Kelas X di SMKN 1 Ponorogo 

Adanya pembelajaran Al-Qur‟an dengan menggunakan metode Wafa ini sangat 

dirasakan oleh bapak/ibu Guru serta siswa-siswi semuanya. Dalam setiap aktivitas yang 

dilakukan atau segala sesuatu yang diterapkan pasti memiliki dampak tersendiri baik itu 
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positif maupun negatif begitu juga dengan pembelajaran metode Wafa ini memiliki 

dampak yang positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu dengan diterapkannya metode 

Wafa di SMKN 1 Ponorogo ini para siswa sangat antusias dan senang belajar Al-Qur‟an. 

Dengan sikap mereka yang antusias dan senang ini akan mencapai hasil yang memuaskan. 

Dari pencapaian tersebut para guru dan orang tua akan merasa senang dan berharap siswa-

siswi mereka mempunyai bekal bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Dan hasil dari 

diterapkannya pembelajaran Al-Qur‟an dengan metode Wafa ini sangat membantu 

kemampuan siswa dalam membaca Al-Qur‟an semakin meningkat. 

Dikatakan di atas bahwa setiap kegiatan itu memiliki dampak positif dan negatif. 

Adapun dampak negatifnya antara lain ketika siswa tersebut sering tidak masuk kelas 

karena dispensasi dan sebagainya serta ada beberapa siswa yang tidak memperhatikan 

atau ramai sendiri itu akan membuat mereka ketinggalan materi yang sedang diajarkan 

ustadzahnya. Dari sini perlu adanya peningkatan yang intensif. Karena setiap pergantian 

tema atau pembahasan pokok siswa harus hadir dan mengikuti pembelajaran agar tidak 

ketinggalan dengan yang lainnya. 

Selain itu ada juga masalah yang ada yaitu apabila siswa sedang menunggu 

giliran maju atau dipanggil untuk membaca siswa lain harus dikasih tugas agar mereka 

tidak asyik sendiri dan membuat gaduh ruangan. Tapi ada dampak yang sangat signifikan 

dengan adanya pembelajaran Al-Qur‟an dengan menggunakan metode Wafa hal ini 

dirasakan oleh peserta didik. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi pembelajaran Al-

Qur‟an metode Wafa di SMKN 1 Ponorogo dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pelaksanaan pengajaran Metode Wafa kepada siswa kelas X di SMK 

Negeri 1 Ponorogo di antaranya persiapan pembelajaran, proses 

pembelajaran dan evaluasi pembelajaran. Persiapan pembelajaran ustadz-

ustadzah menggunakan RPP yang sudah ada di dalam buku Wafa sebagai 

pedoman, proses pembelajaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam 

buku pedoman Wafa oleh tim Yayasan Syafa‟atul Qur‟an Indonesi 

(YAQIN) Surabaya, dan evaluasi pembelajaran dilakukan setiap tatap 

muka langsung di akhir pembelajaran. Komprehensif dengan 5 T 

(Tilawah, Tahfidz, Tarjamah, Tafhim, dan Tafsir) dan terstandarisasi 

melalui memetakan siswa dan guru, memperbaiki kualitas, mensertifikasi 

guru, meng-coach pembelajaran, mensupervisi pembelajaran, 

melaksanakan munaqasyah, dan mengukuhkan hasil pembelajaran. 
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2. Dampak pembelajaran Metode Wafa kepada siswa kelas X di SMK 

Negeri 1 Ponorogo di antaranya sebagai berikut: a.) Dampak positif: 

dengan diterapkannya metode Wafa di SMKN 1 Ponorogo ini para siswa 

sangat antusias dan senang dalam membaca Al-Qur‟an serta kemampuan 

siswa dalam membaca Al-Qur‟an meningkat. Serta mencetak lulusan 

yang memiliki bekal tidak hanya ilmu pengetahuan saja tetapi ilmu agama 

juga dimilikinya. b.) Dampak negatif: kurangnya tugas tambahan yang 

diberikan ustadz-ustadzah kepada siswa itu mengakibatkan kelas menjadi 

gaduh dan tidak terkondisikan. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil temuan penelitian, sebagai bahan pertimbangan bagi 

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

1. Bagi lembaga pendidikan SMKN 1 Ponorogo diharapkan terus 

meningkatkan kualitas pembelajaran Al-Qur‟an agar tercapai tujuan yang 

diharapkan. 

2. Bagi ustadzah perlu adanya upaya untuk memaksimalkan proses 

pembelajaran, dan tugas tambahan kepada siswa agar proses pembelajaran 

berjalan secara maksimal dan hasilnya memuaskan.  

3. Bagi peserta didik di SMKN 1 Ponorogo perlunya semangat untuk belajar 

Al-Qur‟an tidak hanya di sekolah saja tetapi di rumah juga harus diterapkan 

4. Peneliti, perlu peningkatan belajar dan semoga penelitian ini dapat 

bermanfaat bagi pembacanya kelak. 
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