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ABSTRAK 

 

A’yun, Aning Asromah Qurrotul. 2018. Implementasi Metode Iqra dalam 

Meningkatkan Kemampuan Membaca Fasih dan Menulis Alquran Siswa 

Kelas 1 dan 2 di SD Muhammadiyah Terpadu Ponorogo Tahun Ajaran 

2017/2018. Skripsi. Jurusan Guru Madrasah Ibdtidaiyah (PGMI) 

Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 

 Pembimbing: Yuentie Sova Puspidalia, M.Pd. 

 

Kata Kunci: Implementasi, metode pembelajaran iqra, kemampuan membaca 

dan, menulis 

  

 Implementasi metode iqra dapat dilakukan oleh pembimbing yang sabar, 

telaten, lancar dalam membaca serta bisa menulis sesuai dengan kaidah 

pembelajaran Alquran. Proses pembelajaran membaca dan menulis Alquran di SD 

Muhammadiyah Terpadu Ponorogo telah berjalan selama bertahun-tahun. 

Meskipun demikian, kemampuan membaca siswa masih kurang memuaskan. 

Banyak ditemukan siswa yang belum lancar membaca Alquran sesuai dengan 

makharij>jul huruf dan metode iqra yang telah ditetapkan di sekolah tersebut.  

Berdasarkan hal tersebut, peneliti membuat rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. (1) Bagaimanakah implementasi metode iqra 

dalam meningkatkan kemampuan membaca fasih dan menulis Alquran kelas 1 

dan 2  di Sekolah Dasar Muhammadiyah Terpadu Ponorogo tahun pelajaran 

2017/2018?; (2) Faktor-faktor apa saja yang mendukung dalam pelaksanakan 

metode iqra untuk meningkatkan kemampuan membaca fasih dan menulis 

Alquran kelas 1 dan 2 di SD Muhammadiyah Terpadu Ponorogo tahun ajaran 

2017/2018; (3) Faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam pelaksanaan 

metode iqra untuk meningkatkan kemampuan membaca fasih dan menulis 

Alquran kelas 1 dan 2 di SD Muhammadiyah Terpadu Ponorogo tahun ajaran 

2017/2018;  

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan 

merupakan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data pada penelitian 

ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data 

berdasarkan teori Miles dan Huberman dengan urutan langkah reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pembelajaran iqra dilaksanakan 

seminggu sekali. Hari Rabu kelas satu dan Kamis kelas dua, yaitu pukul 11.00-

12.00. Satu kelas dibagi menjadi enam kelompok. Pembagian kelompok setoran 

yang terdiri atas satu pembimbing mengampu 3 hingga 6 siswa. Sistem 

setorannya, yaitu siswa maju satu persatu. Siswa yang lain membaca yang akan 

disetorkan. Sambil menunggu gilirannya, siswa yang sudah setoran diperbolehkan 

setoran lagi apabila waktu masih cukup. (2) Faktor pendukung pembelajaran 

metode iqra yaitu, pembimbing fasih dan lancar dalam membaca, menulis sesuai 

dengan kaidah, tersedianya buku panduan, adanya les sore, dan tes per iqranya 

serta per tahunnya. (3) Faktor penghambatnya, yaitu kurangnya bimbingan dari 

orang tua, terbatasnya waktu pembelajaran, media pembelajaran kurang.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Seiring berkembangnya zaman, sekolah merupakan alternatif terbaik 

untuk bisa bersaing di era yang sangat maju ini. Hal tersebut sangat penting 

karena dengan sekolah, seseorang bisa mendapatkan ilmu pengetahuan yang 

cukup. Bahkan, bukan hanya itu kita bisa memperoleh keterampilan yang 

nantinya akan bermanfaat. Kunci utama dari semua itu ialah gemar membaca 

dan menulis. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut 

terciptanya masyarakat yang gemar belajar. Proses belajar yang efektif antara 

lain dilakukan melalui membaca dan menulis.
1
  

Dalam lingkup belajar di Sekolah Dasar, membaca dibedakan menjadi 

dua tahap, yaitu tahap permulaan dan tahap lanjut. Tahap permulaan adalah 

tahap pengenalan bacaan. Tahap lanjut, yaitu tingkat membaca mantap. Dalam 

pembelajaran membaca dan menulis ada beberapa macam, yaitu membaca 

pelajaran, sampai dengan membaca Alquran. 

Pelajaran Alquran didasarkan pada mata pelajaran Pendidikan agama 

Islam yang ada di dalam satuan pendidikan di Indonesia pada jenjang TK, 

SD/MI, SMP/Mts, SMA/Aliyah. Kompetensi lulusan untuk pelajaran Alquran 

menekankan pada kemampuan melafalkan, membaca, menulis, menghafal, 

                                                             
1
 Farida Rahim, Pengajaran Membaca di Sekolah Dasar, (Jakarta: Bumi Aksara , 2008), 1. 
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mengartikan dan memahami yang selaras dengan jenjang pendidikan. 

Kompetensi lulusan mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik.
2
 

Alquran diturunkan oleh Allah Kepada Nabi Muhammad SAW, 

melalui malaikat jibril untuk disampaikan kepada umat manusia. Alquran 

dianjurkan untuk dibaca, direnungkan, dan diamalkan dalam kehidupan 

sehari-hari. Setiap sikap, tindakan, ucapan dan perbuatan seorang muslim 

harus sesuai dengan ajaran Alquran. 

Upaya Guru untuk memperkenalkan Alquran kepada anak sejak dini 

menjadi sangat penting. Pembelajaran Alquran bertujuan untuk menumbuh 

kembangkan pengetahuan siswa terhadap Alquran. Pelajaran Alquran di 

Sekolah Dasar adalah salah satu mata pelajaran yang menekankan pada 

kemampuan membaca dan menulis Alquran dengan benar. Serta hafalan surat-

surat pendek dalam Alquran. 

Pelajaran Alquran di sekolah dasar adalah salah satu mata pelajaran 

PAI yang menekankan pada kemampuan membaca dan menulis Alquran 

dengan benar. serta surat-surat pendek dalam Alquran.
3
 

Alquran adalah sebuah kitab yang harus dibaca, bahkan dianjurkan 

untuk dijadikan sebagai bacaan harian. Membacanya dinilai Allah SWT 

sebagai ibadah. Pahala yang diberikan oleh Allah bukan dihitung kata atau 

ayat, namun huruf, Rasulullah menjelaskan kepada kita, “Saya tidak 

                                                             
2
 Achmad  Lutfi, Pembelajaran Alquran & Hadits, (Jakarta: Depag, 2009), cet.1, 18. 

3
Ibid., 20. 
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mengatakan Alif Lam satu huruf, namun Alif satu huruf, dan Mim satu 

huruf.”
4
 

Untuk belajar membaca diperlukan seorang pembimbing. Demikian 

juga untuk belajar membaca Alquran dibutuhkan pengajar yang benar-benar 

mampu mengajarkan Alquran sesuai dengan kaidah tajwid. Tanpa pengajar, 

seseorang akan mengalami kesulitan dalam belajar membaca Alquran Nabi 

Muhammad sendiri ketika menerima wahyu di Gua  Hira agar belum mampu 

membaca dan menerima serta memahami  wahyu yang diturunkan kepadanya. 

Begitu pentingnya seorang guru sebagai pengajar Alquran, sehingga Nabi 

Muhammad memberikan pujian yang terbaik kepada orang yang belajar dan 

mengajarkan Alquran. Dalam pembelajaran Alquran, ada beberapa macam 

metode untuk membaca Alquran salah satunya metode iqra. 

Metode membaca iqra itu sudah mencakup dua tahapan membaca, 

yaitu tahap permulaan. Pada tahap ini, siswa masih dalam proses pengenalan 

huruf-huruf bacaan atau huruf-huruf hijaiyah. Pada tahap lanjut dalam 

membaca metode iqra, siswa sudah dituntut untuk memantapkan bacaannya 

dalam bentuk kalimat-kalimat hijaiyyah. 

Dalam pembahasan di atas bisa dilihat bahwa pembelajaran 

menggunakan iqra sangat membantu siswa dalam pembelajaran membaca 

fasih dan menulis Alquran, Menurut hasil observasi yang peneliti lakukan di 

Sekolah Dasar Muhammadiyah Terpadu, terdapat peserta didik yang 

                                                             
4
 Abdul Aziz Abdur Ra’uf, Pedoman Daurah Alquran, (Jakarta: Lembaga Pengembangan 

Potensi Keilmuan Islam Islam Markaz Alquran 2007), Cet. 11, 5. 
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jumlahnya mencapai ratusan. Mulai dari kelas satu, dua, hingga kelas  enam. 

Kesemuanya memiliki latar belakang yang berbeda-beda. 

Berdasarkan wawancara dengan Ustadzah Ni’matul Laily tanggal 21 

Desember 2017
5
 yang merupakan seseorang yang berpengalaman menjadi 

pembimbing iqra di Sekolah Dasar Muhammadiyah Terpadu Ponorogo 

ditemukan beberapa masalah: 

1. Pengajaran iqra kurang maksimal karena banyak siswa yang belum bisa 

membaca Alquran secara lancar. 

2. Masih banyak terjadi kesalahan dalam pembelajaran imlak atau cara 

menulis. 

3. Pembelajaran belum sesuai dengan target. Kelas 1 targetnya harus selesai 

hingga  iqra  3. Kenyataannya, mereka masih banyak yang belum selesai 

(khatam). 

4. Dalam pembelajaran iqra, pembimbing kurang menguasai anak dalam 

membaca dan menulis. Ketika pembelajaran berlangsung, masih banyak 

anak yang berlarian tidak memperhatikan pembimbingnya.  

    Untuk merangsang minat belajar sekaligus mempermudah belajar 

membaca Alquran, khususnya bagi anak-anak, diperlukan metode yang efektif 

dalam proses belajar mengajar di lembaga-lembaga pendidikan, baik formal 

maupun non formal yang merupakan salah satu faktor pendukung tercapainya 

tujuan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang optimal. Disamping itu guru 

                                                             
5
 Hasil Wawancara di Sekolah Dasar Muhammadiyah Terpadu Ponorogo Pada tanggal 21 

Desember 2017 
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yang professional dan sarana prasarana yang menunjang juga mempengaruhi 

proses KBM tersebut. 

   Meskipun dalam pembelajaran, metode bukan segala-galanya, akan 

tetapi metode mempunyai peran penting dalam pencapaian keberhasilan siswa. 

Keberhasilan siswa dalam belajar tergantung kepada dua faktor utama, yakni 

faktor datang dari dalam diri siswa dan faktor yang datang dari luar diri siswa 

atau faktor lingkungan. 

Proses pembelajaran membaca dan menulis Alquran di SD 

Muhammadiyah Terpadu Ponorogo telah berjalan selama bertahun-tahun. 

Meskipun demikian, kemampuan membaca siswa masih kurang memuaskan. 

Banyak ditemukan siswa yang belum lancar membaca Alquran sesuai dengan 

makharijul huruf dan metode iqra yang telah ditetapkan di sekolah tersebut. 

Selama proses pembelajaran iqra, belum membawa perubahan yang berarti 

kepada para siswa. 

       Membaca fasih itu sendiri adalah membaca sesuai dengan makharijul 

huruf  atau sesuai dengan tajwid dan sesuai dengan kaidah  agar siswa benar 

dalam membaca Alquran. Membacanya sesuai dengan panjang pendeknya 

bacaan dan tidak tergesa-gesa agar tidak ada huruf yang terdengar kurang 

jelas.
6
  

Walaupun penelitian yang berkaitan dengan metode iqra pernah diteliti 

peneliti terdahulu, penelitian ini masih layak dilakukan. Sebab, penelitian 

terdahulu membahas tentang proses kegiatan dalam pembelajaran. Sedangkan 

                                                             
6
 Anwar Aziz, Ilmu Tajwid Penuntun Membaca Alquran, (Ponorogo: Yayasan Pondok 

Pesantren Darul Huda Mayak . 2010), Cet. 1, hal. 8 
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penelitian ini terfokus pada kemampuan membaca dan menulis Alquran 

metode iqra. 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis tertarik untuk meneliti 

kegiatan belajar membaca dan menulis Alquran menggunakan metode iqra 

yang ada di SD Muhammadiyah Terpadu. Penulis mengambil judul 

“Implementasi Metode Iqra dalam Meningkatkan  Kemampuan Membaca 

Fasih dan Menulis Alquran Siswa Kelas 1 dan 2 di SD Muhammadiyah 

Terpadu Ponorogo Tahun Ajaran 2017/2018” 

B. Fokus Penelitian 

Agar penelitian ini berjalan dengan lancar dan bisa selesai tepat waktu, 

serta mengingat keterbatasan waktu, dana, dan kemampuan peneliti, penelitian 

ini perlu difokuskan atau dibatasi. Adapun pembatasan masalah dalam 

penelitian ini adalah penggunaan metode iqra dalam bidang kemampuan 

membaca fasih dan menulis Alquran siswa  di SD Muhammadiyah Terpadu 

Ponorogo. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian ini dapat 

dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana implementasi metode iqra dalam meningkatkan kemampuan 

membaca fasih dan menulis Alquran kelas 1 dan 2  di Sekolah Dasar 

Muhammadiyah Terpadu Ponorogo tahun pelajaran 2017/2018? 

2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dalam pelaksanaan metode iqra 

untuk meningkatkan kemampuan membaca fasih dan menulis Alquran 
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kelas 1 dan 2 di SD Muhammadiyah Terpadu Ponorogo tahun ajaran 

2017/2018? 

3. Faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanakan metode iqra untuk 

meningkatkan kemampuan membaca fasih dan menulis Alquran kelas 1 

dan 2 di SD Muhammadiyah Terpadu Ponorogo tahun ajaran 2017/2018?  

D. Tujuan Penelitian  

Bedasarkan rumusan masalah, dapat dirumuskan dengan penelitian 

sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan implementasi metode iqra dalam meningkatkan 

kemampuan membaca fasih dan menulis Alquran kelas 1 dan 2  di Sekolah 

Dasar Muhammadiyah Terpadu Ponorogo tahun pelajaran 2017/2018; 

2. Untuk menjelaskan faktor-faktor apa mendukung pelaksanaan metode iqra 

untuk meningkatkan kemampuan membaca fasih dan menulis Alquran 

kelas 1 dan 2  di SD Muhammadiyah Terpadu Ponorogo tahun  ajaran 

2017/2018; 

3. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang menghambat pelaksanakan metode 

iqra untuk meningkatkan kemampuan membaca fasih dan menulis 

Alquran kelas 1 dan 2  di SD Muhammadiyah Terpadu Ponorogo tahun 

ajaran 2017/2018.  
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E. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoretis dan 

praktis: 

 

1. Manfaat teoretis 

Secara teoretis, hasil penilitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi bagi perkembangan keilmuan khususnya dalam meningkatkan 

kemampuan membaca, menulis siswa dalam pembelajaran iqra di 

Sekolah Dasar Muhammadiyah Terpadu ponorogo. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Penulis 

Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

tambahan pengetahuan dalam meningkatkan kemampuan membaca, 

menulis siswa dengan metode iqra di Sekolah Dasar Muhammadiyah 

Terpadu Ponorogo tahun pelajaran 2017/2018. 

b. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tolak ukur 

keberhasilan dalam bidang membaca fasih dan menulis Alquran 

dengan metode iqra. Dan,  dapat membantu pendidik sekolah dalam  

meningkatkan perannya sebagai manajer, selain itu pendidik juga 

mampu dalam bidang membaca fasih dan menulis Alquran siswa di 

Sekolah Dasar Muhammadiyah Terpadu Ponorogo tahun pelajaran 

2017/2018.  
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c. Bagi guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

kajian dan intropeksi diri para guru dalam menanamkan kelancaran 

membaca fasih dan menulis Alquran di Sekolah Dasar Muhammadiyah 

Terpadu Ponorogo tahun pelajaran 2017/2018. Dapat membantu para 

guru membimbing dan mendidik siswa dalam bidang membaca fasih 

dan menulis Alquran. 

d. Bagi siswa 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dan 

memotivasi siswa untuk selalu belajar dalam hal apapun, terutama 

dalam hal membaca dan menulis Alquran. Jika rajin belajar sudah 

tertanam dalam diri, siswa dapat menyelesaikan segala sesuatu dengan 

mudah dan tepat bagi siswa Sekolah Dasar Muhammadiyah Terpadu 

Ponorogo. 

F. Sistematika Pembahasan  

Sistematika pembahasan ini dimaksud untuk memudahkan pembaca 

dalam menelaah isi kandungan yang ada di dalamnya. Adapun sistematikanya 

sebagai berikut. 

 Bab I, yakni pendahuluan. Bab ini berfungsi untuk memaparkan pola 

dasar   dari keseluruhan isi yang terdiri atas latar belakang masalah, fokus 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika pembahasan. Selanjutnya, Bab II, telaah dan hasil penelitian 

terdahulu dari kajian teori. Bab ini berfungsi untuk mengataskan acuan teori 
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sebagai landasan melakukan dengan penelitian membaca dan menulis Alquran 

menggunakan metode iqra. 

Berikutnya, Bab III berisi metode penelitian. Bab ini merupakan 

metode penelitian yang berisi pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran 

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

tehnik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahapan-tahapan 

penelian. Kemudian, Bab IV, yakni deskripsi data. Bab ini meliputi hal-hal 

yang didapat dari observasi penelitian. Deskripsi data secara umum Sekolah 

Dasar Muhammadiyah Terpadu Ponorogo dan deskripsi khusus pembahasan, 

yaitu pembahasan tentang peneliti membaca dan menulis Alquran 

menggunakan metode iqra di Sekolah Dasar Muhammadiyah Terpadu 

Ponorogo. 

Setelah itu Bab V, yakni analisis data. Analisis data dilakukan dengan 

data yang telah diperoleh dalam penelitian. Terakhir, Bab VI, yakni penutup. 

Bab ini berisi berisi tentang simpulan dan saran yang terkait dengan hasil 

penelitian. Simpulan yang diambil dari rumusan masalah dan berfungsi 

mempermudah para pembaca dalam mengambil inti dari isi. Saran diberikan 

kepada guru dan siswa dalam bidang membaca fasih dan menulis Alquran 

dengan metode iqra siswa di Sekolah Dasar Muhammadiyah Terpadu 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018.                          

 

  



16 

 

 

BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Pustaka Penelitian Terdahulu 

Untuk memperkuat penelitian yang peneliti lakukan, peneliti 

mengadakan telaah pustaka dengan cara mencari judul penelitian yang telah 

dilaksanakan oleh peneliti terdahulu. Penelitian terkait dengan pembelajaran 

membaca dan menulis Alquran metode iqra yang sudah pernah dilakukan di 

antaranya sebagai berikut. 

1. Penelitian Ahmad Sidiq (2014, STAIN Ponorogo) yang berjudul 

Pelaksanaan Pembelajaran Alquran dengan Metode Iqra di SD Negeri 

Pucangombo IV Tegalombo Pacitan.  

Hasil analisis yang dilakukan oleh Ahmad Sidiq menunjukkan 

bahwa dengan adanya pembelajaran Alquran metode iqra menimbulkan 

dampak positif bagi masyarakat khususnya anak, yaitu memberantas buta 

huruf Alquran, membantu atau mempermudah seseorang dapat membaca 

Alquran dengan baik dan benar, menumbuhkan rasa gemar mempelajari 

dan membaca Alquran dan meningkatkan kualitas bacaan  terutama pada 

ejaan huruf hijaiyyah.
7
 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan 

peneliti lakukan, yaitu sama-sama menggunakan metode iqra. Perbedaan 

penelitian ini terletak pada metode dan objek penelitian. Penelitian 

                                                             
7
 Ahmad Sidiq, Pelaksanaan Pembelajaran Alquran dengan Metode Iqra di SD Negeri 

Pucangombo IV Tegalombo Pacitan, (Skripsi STAIN Ponorogo 2014). 
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terdahulu menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas/PTK 

sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan menggunakan metode 

kualitatif. Objek penelitian terdahulu membahas pembelajaran Alquran, 

sedangkan objek penelitian yang akan peneliti lakukan difokuskan pada 

pengembangan kemampuan membaca dan menulis anak. 

2. Penelitian Roudhotul Badi’ah (2015, STAIN Ponorogo) yang berjudul   

Penggunaan Metode Tilawati dalam Meningkatkan Kemampuan 

Membaca Alquran di Madrasah Diniyah Mamba’ul Munna Sidorejo 

Kebonsari Madiun Tahun 2014/2015. 

Hasil analisis yang dilakukan oleh Roudhotul Badi’ah 

menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan guru dalam peningkatan cara 

membaca Alquran sudah berjalan efektif dan meningkatkan kualitas 

bacaan terutama untuk bacaan tartil yang dilagukan.
8
 

Persamaan penelitian ini sama-sama membahas tentang 

meningkatkan pembelajaran dan fokus kemampuan membaca Alquran 

saja, dan menggunakan metode kualitatif. Perbedaan penelitian ini terletak 

pada objek penelitian. Objek penelitian terdahulu membahas pembelajaran 

Alquran metode tilawati sedangkan, objek penelitian yang akan peneliti 

lakukan difokuskan pada pembelajaran Alquran metode iqra. 

 

 

                                                             
8
 Roudlotul Badi’ah, Penggunaan Metode Tilawati dalam Meningkatkan Kemampuan 

Membaca Alquran di Madrasah Diniyah Mamba’ul Munna Sidorejo Kebonsari Madiun Tahun 

2014/2015, (Skripsi STAIN Ponorogo 2015). 
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3. Penelitian Ahmad Sholihin (2015, STAIN Ponorogo) yang berjudul 

Metode Sorogan dalam Pembelajaran Alquran di MI Ma’arif Cekok 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2014-2015. 

Hasil analisis yang dilakukan oleh Ahmad Sholihin menunjukkan 

bahwa sudah bisa dikatakan baik tetapi belum sesuai dengan perencanaan 

yang ada dalam metode sorogan karena dalam perencanaan peserta didik 

tidak satu persatu dalam menyodorkan bacaan Alquran.
 9
 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan 

peneliti lakukan, yaitu sama-sama membahas tentang pembelajaran 

Alquran. Perbedaan penelitian ini terletak pada metode dan objek 

penelitian. Penelitian terdahulu menggunakan metode Penelitian Tindakan 

Kelas/PTK sedangkan penelitian yang akan peniliti lakukan menggunakan 

metode kualitatif. Objek penelitian terdahulu membahas pembelajaran 

Alquran metode sorogan sedangkan, yang peneliti lakukan sekarang 

pembelajaran Alquran metode iqra. Selanjutnya, objek penelitian yang 

akan peneliti lakukan difokuskan pada pengembangan kemampuan 

membaca dan menulis anak.  

 

 

 

 

 

                                                             
         

9
 Ahmad Sholihin, Metode Sorogan dalam pembelajaran Alquran di MI Ma’arif  

Cekok   Ponorogo Tahun Pelajaran 2014-2015, (Skripsi STAIN Ponorogo 2015). 
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B. Landasan Teori 

1. Konsep pembelajaran  

a.  Pengertian Pembelajaran  

Pembelajaran adalah usaha mengelola lingkungan dengan sengaja 

agar seseorang membentuk diri secara positif dalam kondisi tertentu. 

Dengan demikian, inti pembelajaran adalah segala upaya yang dilakukan 

oleh pendidik agar terjadi proses belajar pada diri, peserta didik. 

Kegiatan pembelajaran tidak akan berarti jika tidak menghasilkan 

kegiatan belajar pada para peserta didiknya.
10

 

Pengertian pembelajaran (instruction), seperti yang dikutip oleh  

Sumantri merupakan akumulasi dari konsep mengajar (teaching) dan 

konsep belajar (learning). Penekanannya terletak pada perpaduan antara 

kedunya, yakni kepada penumbuhan aktivitas subjek didik laki-laki dan 

perempuan. Konsep tersebut sebagai suatu sistem. Dalam sistem 

pembelajaran ini terdapat komponen-komponen yang meliputi siswa, 

tujuan, materi untuk dipersiapkan. Dengan kata lain, pembelajaran 

sebagai suatu sistem yang bertujuan, perlu direncanakan oleh guru 

berdasarkan kurikulum yang berlaku.
11

   

Pembelajaran (instruction) adalah suatu usaha untuk membuat 

peserta didik belajar atau suatu kegiatan untuk membelajarkan peserta 

didik. Dengan kata lain, pembelajaran merupakan upaya menciptakan 

kondisi agar terjadi kegiatan belajar. Dalam hal ini, pembelajaran 

                                                             
10

 Indah Komsiyah, Belajar dan Pembelajaran, (Yogyakarta: Teras, 2012), 4. 
11

 Mohamad Syarif Sumantri, Strategi Pembelajaran, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 

2015), 2. 
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diartikan juga sebagai usaha-usaha yang terencana dalam memanipulasi 

sumber-sumber belajar agar terjadi proses belajar dalam diri peserta 

didik.  

Berikut ini beberapa pendapat tentang pengertian pembelajaran. 

Pembelajaran adalah usaha mengelola lingkungan dengan sengaja agar 

seseorang membentuk diri secara positif dalam kondisi tertentu. Dengan 

demikian, inti dari pembelajaran adalah segala upaya yang dilakukan 

oleh pendidik agar terjadi proses belajar diri peserta didik. Kegiatan 

pembelajaran tidak akan berarti jika tidak menghasilkan kegiatan belajar 

pada para peserta didiknya. Dalam UU No. 2 Tahun 2003 tentang 

Sisdiknas Pasal 1 ayat 20, pembelajaran adalah proses interaksi siswa 

dengan guru dan sumber belajar  pada suatu lingkungan belajar.
12

 

Selanjutnya, menurut Dimyati dan Mujiono, pembelajaran adalah 

kegiatan guru secara terprogam dalam desain instruksional, untuk 

membuat  siswa belajar aktif yang menekankan pada penyediaan sumber 

belajar.
13

 

Berdasarkan beberapa pengertian pembelajaran di atas dapat 

digarisbawahi bahwa secara implisit di dalam pembelajaran terdapat 

kegiatan memilih, menetapkan, dan mengembangkan metode untuk 

mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan. Pembelajaran lebih 

menekankan pada cara-cara untuk mencapai tujuan dan berkaitan dengan 

                                                             
12

 Bambang  Warsita, Teknologi Pembelajaran, Landasan dan Aplikasikasinya (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2008), 85. 
13

 Dimyati dan Mujiono, Belajar dan Pembelajaran. (Jakarta : Rineka Cipta, 2009), 297. 
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cara mengorganisasikan isi pembelajaran, menyampaikan isi 

pembelajaran dan mengelola pembelajaran.
14

 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

yang dimaksud dengan pembelajaran adalah kegiatan memilih dan 

mengembangkan metode pembelajaran untuk mencapai tujuan yang 

berkaitan dengan proses pembelajaran yang diinginkan. 

b. Teori-teori Pembelajaran 

Berdasarkan teori psikologi dan teori belajar, teori pembelajaran 

dibedakan ke dalam lima kelompok, yaitu sebagai berikut. 

1) Teori Pendekatan Modifikasi Tingkah Laku 

 Teori pembelajaran ini menganjurkan agar para guru menerapkan 

prinsip penguatan untuk mengidentifikasi aspek situasi pendidikan 

yang penting dan mengatur kondisi sedemikian yang penting dan 

mengatur kondisi sedemikian rupa yang memungkinkan peserta didik 

dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran. Untuk itu, guru sangat 

penting mengenal karakteristik situasi belajar sehingga guru dapat 

mengetahui setiap kemajuan belajar yang diperoleh peserta didik.
15

 

2) Teori Pembelajaran Konstruk Kognitif 

Teori ini diturunkan dari prinsip atau teori belajar kognitivisme. 

Menurut teori ini, prinsip pembelajaran harus memperhatikan 

perubahan kondisi internal siswa yang terjadi selama pengalaman 

belajar diberikan di kelas. Pengalaman belajar yang diberikan oleh 
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 Indah Komsiyah, Belajar dan Pembelajaran, (Yogyakarta: Teras, 2012). 3. 
15

 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2010). 120. 
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peserta didik harus bersifat penemuan yang memungkinkan peserta 

didik dapat memperoleh informasi dan penemuan baru dari pelajaran 

sebelumnya.
16

 

Teori pembelajaran berdasarkan prinsip-prinsip belajar dari 

berbagai teori belajar yang ada akan dapat mengidetifikasi beberapa 

puluh prinsip pembelajaran. Kemudian, didapatkan menjadi empat 

prinsip pembelajaran, yaitu sebagai berikut.
17

 

a. Siswa harus mempunyai perhatian dan responsi terhadap materi 

yang akan dipelajari. 

b. Semua proses belajar memerlukan waktu. 

c. Dalam diri siswa selalu terdapat alat pengatur internal yang dapat 

mengontrol motivasi dan menentukan sejauh mana siswa bertindak 

dalam suatu situasi tertentu. 

d. Pengetahuan hasil yang diperoleh dalam proses belajar merupakan 

faktor penting sebagai pengontrol. 

 Jadi, yang pertama selama masa pembelajaran siswa harus 

memerhatikan guru serta merespon apa yang dikatakan guru, misalnya 

guru memberi pertanyaan siswa sigap dalam menjawab. Selanjutnya, 

dalam pembelajaran harus dikasih jangka waktu yang sesuai agar siswa 

tidak cenderung bosan pada saat pembelajaran berlangsung. Kemudian, 

sebisa mungkin guru memberi motivasi apapun sebagai penyemangat 

dalam belajar agar siswa merasa senang dan bersemangat dalam belajar. 

                                                             
16

 Abu Hamid & Supriyono Widodo, Psikologi Belajar,  (Jakarta: Rineka Cipta, 2004). 
17

 Omar Hamalik, Proses Pembelajaran Belajar Mengajar, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009). 
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Terakhir sebaiknya diadakan evaluasi agar guru dapat secara langsung 

mengontrol perkembangan siswa secara langsung. 

3) Teori Belajar Berdasarkan Analisis Tugas  

Teori pembelajaran yang diperoleh dari berbagai penelitian di 

laboratorium dapat diterapkan dalam situasi di sekolah. Namun, hasil 

penerapannya tidak selalu memuaskan. Oleh karena itu, sangat 

penting untuk diadakan analisis tugas secara sistematis mengenai 

tugas-tugas pengalaman belajar yang akan diberikan kepada peserta 

didik, yang kemudian disusun secara hierarkis dan diurutkan 

sedemikian rupa tergantung dari tujuan yang ingin dicapai.
18

 

4) Teori Pembelajaran Berdasarkan Psikologi Humanistik 

 Teori pembelajaran ini sangat menganggap penting teori 

pembelajaran dan psikoterapi dari suatu teori belajar. Prinsip yang 

harus diterapkan adalah bahwa guru  harus memperhatikan 

pengalaman emosional dan karakteristik khusus peserta didik seperti 

aktualisasi dari peserta didik. Dengan memahami hal ini, dapat dibuat 

pilihan-pilihan ke arah mana peserta didik berkembang. Agar 

bermakna, inisiatif peserta didik harus selalu dilibatkan dalam proses 

pembelajaran.
19
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Febriyana. http://febriaone.blogspot.com/2012/05/analisa-tugas-imk.html, diakses pada 
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2. Kemampuan Membaca 

a. Pengertian Kemampuan 

Kemampuan berasal dari kata “mampu” yang mendapat awalan 

“ke” dan akhiran “an” sehingga menjadi kata benda abstrak 

“kemampuan” yang mempunyai arti kesanggupan atau kecakapan. 

Kemampuan merupakan hal yang telah ada dalam diri kita sejak lahir. 

Kemampuan yang ada pada diri manusia juga bisa disebut dengan 

potensi. Potensi pada manusia pada dasarnya bisa diasah.
20

  

Menurut Mohammad Zain,
21

 kemampuan merupakan potensi 

yang ada berupa kesanggupan, kecakapan, kekuatan kita berusaha 

dengan diri sendiri. Selanjutnya, Anggiat M. Sinaga dan Sri Hadiati
22

  

mendefinisikan bahwa kemampuan merupakan dasar dari seseorang 

tersebut untuk melakukan sebuah pekerjaan secara efektif dan efisien. 

Kemampuan itu sendiri terbagi menjadi beberapa kelompok, antara lain 

sebagai berikut. 

1) Kemampuan intelektual, yaitu kemampuan yang dimiliki seseorang 

untuk melakukan aktivitas yang membutuhkan kemampuan berpikir. 

                                                             
20

 DP. Tampubolon, Kemampuan Membaca Teknik Membaca Efektif dan Efisien, 

(Bandung: Angkasa, 2008), 5. 
21
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22
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2) Kemampuan fisik merupakan kemampuan melakukan tugas-tugas 

yang menuntut tenaga atau stamina berupa ketrampilan, kekuatan, 

atau karakteristik serupa. 
23

 

   Kemampuan memahami diri sendiri atau konsep diri berkembang 

sejalan dengan usia seseorang. Menurut teori cerminan diri (looking 

glass self), pemahaman seseorang terhadap dirinya merupakan refleksi 

bagaimana orang lain bereaksi terhadapnya. 

b. Pengertian membaca  

    Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, membaca adalah mengeja 

atau melafalkan apa yang tertulis.
24

 Membaca merupakan proses 

pengolahan pemahaman secara menyeluruh tentang suatu bacaan, serta 

penilaian terhadap keadaan, nilai, dan dampak bacaan. 

Di dalam dalam pembelajaran SD, membaca dibedakan menjadi 

dua tahapan, yaitu (1) membaca permulaan dan (2) membaca tahap lanjut. 

Membaca permulaan, yaitu penekanan pada pengkondisian siswa masuk 

dan mengenal bahan bacaan. Belum sampai pada pemahaman yang 

mendalam akan materi bacaan. Siswa belum dituntut untuk menguasai 

materi secara menyeluruh, lalu menyampaikan perolehannya dari 

membaca. Hal ini biasanya bisa ditemukan pada kelas I-III SD. Membaca 

lanjut, yaitu tingkat membaca mantap. Biasanya, untuk kelas IV-VI SD. 

                                                             
23

 Bunda Liaa Insidi http://cumanulisaja.blogspot.com/2012/08/pengertian-

kemampuan.html, diakses pada tanggal  17-01-2018. Artikel Dari Yayasan Pendidikan  

Manajemen Insidi.  
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 Tim Penyusun Pusat Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk Pendidikan Dasar, 

(Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 30. 
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Kecepatan membaca adalah 200 kata per menit (KPM), dengan nilai 

pengusaan materi (kompprehensif) di atas 70%.
25

 

Membaca merupakan kegiatan untuk mendapatkan makna dari 

apa yang tertulis dalam teks. Untuk keperluan tersebut, selain perlu 

menguasai bahasa yang dipergunakan, seorang pembaca perlu juga 

mengaktifkan berbagai proses mental dalam sistem kognisinya. 

Dengan demikian, kegiatan membaca bukanlah suatu kegiatan 

yang sederhana seperti apa yang diperkirakan banyak pihak sekarang ini. 

Kegiatan membaca bukan hanya kegiatan yang terlihat secara kasat mata. 

Dalam hal ini, siswa atau mahasiswa tidak hanya melihat sebuah teks, 

membacanya setelah itu diukur dengan kemampuan menjawab sederet 

pertanyaan yang disusun mengikuti teks tersebut sebagai alat evaluasi, 

tetapi dipengaruhi pula oleh faktor-faktor dari dalam dan luar pembaca. 

Kegiatan membaca bukan hanya kegiatan yang melibatkan prediksi, 

pengecekan skema, atau decoding, akan tetapi juga merupakan interaksi  

grafofonik, sintaktik, semantik, dan skematik. Di samping itu, 

keterlibatan pembaca di dalam mencari arti dari teks yang ia baca 

mempengaruhinya pula.
26

 

Banyak faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca, baik 

membaca permulaan maupun membaca lanjut (membaca pemahaman). 
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Faktor-faktor yang mempengaruhi membaca permulaan ialah faktor 

fisiologis, intelektual, lingkungan, dan psikologis.
27

 

1) Faktor fisiologis  

Faktor fisiologis mencakup kesehatan fisik, pertimbangan 

neurologis, dan jenis kelamin. Kelelahan juga merupakan kondisi yang 

tidak menguntungkan bagi anak untuk belajar, khususnya belajar 

membaca. Beberapa ahli mengemukakan bahwa keterbatasan 

neurologis (misalnya berbagai cacat otak) dan kekurangmatangan 

secara fisik merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan anak 

gagal dalam meningkatkan kemampuan membaca pemahaman mereka. 

Guru hendaknya cepat menemukan tanda-tanda yang disebutkan di 

atas. 

2) Faktor intelektual  

Istilah inteligensi didefinisikan oleh Heinz sebagai suatu 

kegiatan berpikir yang terdiri atas pemahaman yang esensial tentang 

situasi yang diberikan dan meresponsnya secara tepat, kemampuan 

global individu untuk bertindak sesuai dengan tujuan, berpikir rasional, 

dan berbuat secara efektif terhadap lingkungan. Secara umum, 

intelegensi anak tidak sepenuhnya memengaruhi berhasil atau tidaknya 

anak dalam membaca permulaan. Faktor metode mengajar guru, 

prosedur, dan kemampuan guru juga turut memengaruhi kemampuan 

membaca permulaan anak. Dalam proses pembelajaran, guru harus 
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menyiapkan metode yang tepat untuk menyampaikan materi. Proses 

mengajar juga harus disesuaikan dengan prosedur pelaksanaan dalam 

pembelajaran. Selain itu kegiatan belajar mengajar, juga harus 

disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh guru tersebut, 

maksudnya dalam tingkat keahlian mengajar sesuai ijasah yang 

dimiliki.
28

 

3) Faktor lingkungan 

Faktor lingkungan juga memengaruhi kemajuan kemampuan 

membaca siswa. Faktor lingkungan mencakup (1) latar belakang dan 

pengalaman siswa di rumah dan (2) sosial ekonomi siswa. 

a) Latar Belakang dan Pengalaman Anak di Rumah 

Lingkungan dapat membentuk pribadi, sikap, nilai, dan 

kemampuan bahasa anak. Kondisi rumah mempengaruhi pribadi 

dan penyesuaian diri anak dalam masyarakat. Kondisi itu dapat 

membantu anak dan mengalangi anak belajar membaca. Anak yang 

tinggal di rumah harmonis, rumah yang penuh dengan cinta kasih, 

yang orang tuanya memahami anak-anaknya, dan mempersiapkan 

mereka dengan rasa harga diri yang tinggi, tidak akan menemukan 

kendala dalam membaca. Rumah juga berpengaruh pada sikap 

anak terhadap buku dan membaca. Orang tua yang gemar 

membaca, memiliki koleksi buku, menghargai membaca, dan 
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senang membacakan anak cerita kepada anak-anak mereka, 

umumnya menghasilkan anak yang senang membaca.
29

 

Kualitas dan luasnya pengalaman anak di rumah juga 

penting bagi kemajuan belajar membaca. Membaca seharusnya 

merupakan suatu kegiatan yang bermakna. Pengalaman masa lalu 

anak-anak memungkinkan anak-anak untuk lebih memahami apa 

yang mereka baca. 

b) Faktor sosial ekonomi 

Ada kecenderungan orang tua kelas menengah atas merasa 

bahwa anak-anak mereka siap lebih awal dalam membaca 

permulaan. Namun, usaha orang tua hendaknya tidak berhenti hanya 

sampai membaca permulaan. Orang tua harus melanjutkan kegiatan 

membaca anak secara terus menerus. Anak lebih membutuhkan 

perhatian daripada uang. Oleh sebab itu, orang tua hendaknya 

menghabiskan waktu mereka untuk berbicara dengan anak agar 

menyenangi membaca dan berbagi buku cerita dan pengalaman 

membaca dengan anak-anak. Sebaliknya, anak-anak yang berasal 

dari kelas rendah yang berusaha mengejar kegiatan tersebut akan 

memiliki kesempatan yang lebih baik untuk menjadi pembaca yang 

baik.
30

 

Faktor sosioekonomi, orang tua, dan lingkungan tetangga 

merupakan faktor yang membentuk lingkungan rumah siswa. 
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30

 Nurani Soyo Mukti, Pengantar Sosiologi, ( Jogjakarta: Ar-Ruzz Media 2016). 



30 

 

 

Beberapa penelitian memperlihatkan bahwa status sosioekonomi 

siswa mempengaruhi kemampuan verbal siswa. Anak-anak yang 

mendapat contoh bahasa yang baik dari orang dewasa dan orang tua 

yang berbicara akan mendukung perkembangan bahasa intelegensi 

anak. Begitu pula dengan kemampuan membaca anak. Anak-anak 

yang berasal dari rumah yang memberikan banyak kesempatan 

membaca , dalam lingkungan yang penuh dengan bahan bacaan 

yang beragam akan mempunyai kemampuan membaca yang tinggi.  

4) Faktor Psikologis  

Faktor lain yang mempengaruhi kemajuan kemampuan 

membaca anak adalah faktor psikologis. Faktor ini mencakup (1) 

motivasi, (2) minat, dan (3) kematangan sosial, emosi, dan penyesuaian 

diri.
31

 

a) Motivasi 

Motivasi adalah faktor kunci dalam belajar membaca. 

Motivasi itu sederhana tidak mudah mencapainya. Kuncinya, guru 

harus mendemonstrasikan kepada siswa yang relevan dengan minat 

dan pengalaman anak sehingga mereka memahami bahwa belajar 

itu sebagai suatu kebutuhan. Untuk memotivasi meningkatkan hasil 

belajarnya, guru bisa memberikan model dan contoh untuk dilihat 

dan ditiru. Di samping itu, siswa akan termotivasi belajar jika 

penyampaian dilakukan secara terstruktur sesuai dengan tingkat 
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perkembangan kognitif sehingga pesan pembelajaran dapat 

dievaluasi dengan tepat. Siswa akan termotivasi belajar jika mereka 

disediakan materi, kegiatan atau gagasan murni/asli (novelty) yang 

berbeda.
32

 

Di samping itu, guru perlu memberikan penguatan yang 

positif terhadap siswa yang telah mengerjakan tugasnya dengan baik 

dan penghargaan bagi siswa yang menyelesaikan tugasnya dengan 

baik. Guru juga hendaknya memberikan umpan balik dalam bentuk 

petunjuk dan saran-saran ketika mereka mengerjakan tugas. 

Melibatkan siswa secara aktif juga perlu dilakukan guru guna 

meningkatkan perhatian siswa di kelas.
33

 

b) Minat  

Minat baca ialah keinginan yang kuat disertai usaha-usaha 

seseorang untuk membaca. Orang yang mempunyai minat membaca 

yang kuat akan diwujudkannya dalam kesediaannya untuk 

mendapat bahan bacaan dan kemudian membacanya atas 

kesadarannya sendiri. Seorang guru harus berusaha memotivasi 

siswanya. Siswa yang mempunyai motivasi tinggi terhadap 

membaca, akan mempunyai minat yang tinggi pula terhadap 

kegiatan membaca.
34

 

c) Kematangan Sosio dan Emosi serta Penyesuaian Diri 

                                                             
32

 Karin, 150 Cara Untuk Membantu Anak Meraih Sukses, (Jakarta: Erlangga, 2010) 
33 Tohirin, Psikologi Pembelajaran Pendidikan Berbasis Integrasi dan Kompetensi, 

(Jakarta: Raja Grafindo, 2006). 
34

 Fuhaim Musthafa, Kurikulum Pendidikan Anak Muslim, (Surabaya: Fitrah Mandiri 

Sejahtera, 2009). 



32 

 

 

Ada tiga aspek kematangan emosi dan sosial, yaitu (1) 

stabilitas emosi, (2) kepercayaan diri, dan (3) kemampuan 

berpartisipasi dalam kelompok. 

Seorang siswa harus mempunyai pengontrolan emosi pada 

tingkat tertentu. Anak-anak yang mudah marah, menangis, dan 

bereaksi secara berlebihan ketika mereka tidak mendapatkan 

sesuatu, atau menarik diri, atau mendongkol akan mendapat 

kesulitan dalam pembelajaran membaca. Sebaliknya, anak-anak 

yang lebih mudah mengontrol emosinya, akan lebih mudah 

memusatkan perhatiannya pada teks yang dibacanya.
35

 

Percaya diri sangat dibutuhkan oleh anak-anak. Anak-anak 

yang kurang percaya diri di dalam kelas, tidak akan bisa 

mengerjakan tugas dengan baik yang diberikan kepadanya 

walaupun tugas itu sesuai dengan kemampuannya. Mereka sangat 

bergantung kepada orang lain sehingga tidak bisa mengikuti 

kegiatan mandiri dan selalu meminta untuk diperhatikan guru. 

Untuk menyelesaikan tugas apa pun, siswa harus berusaha 

mencobanya walaupun gagal atau mengalami perubahan. Perubahan 

tersebut merupakan salah satu bagian dari proses belajar. Siswa 

yang mempunyai harga diri dan percaya diri, akan mencoba dan 

mencoba lagi apabila mengalami kegagalan. Siswa yang merasa 

bahwa belajar adalah tanggung jawabnya sendiri akan memahami 
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bahwa kegagalan adalah proses belajar. Misalnya, siswa yang lancar 

memperlihatkan rasa percaya diri, mempunyai hasrat dan minat 

membaca, dan akan terus menerus berusaha menguasai 

keterampilan membaca dan menulis.
36

 

Membaca merupakan aktivitas audiovisual untuk 

memperoleh makna dari simbol berupa huruf atau kata.
37

 Membaca 

pada hakikatnya adalah suatu yang rumit yang melibatkan banyak 

hal, tidak hanya melafalkan tulisan tetapi juga melibatkan aktivitas 

visual, berpikir, psikolinguistik, dan metakognitif. Sebagai proses 

visual, membaca merupakan proses menerjemahkan simbol tulis 

(huruf) ke dalam kata-kata tulisan  

Membaca mempunyai beberapa manfaat. Di antaranya, 

kegiatan membaca bisa membuka cakrawala pemikiran. Hal ini 

mendapat dukungan dari beberapa tokoh lintas bangsa dan waktu 

yang mengemukakan betapa membaca menjadi keharusan yang 

tidak saja badan atau perawakan disebut juga  habitus  lebih 

beradab, tapi juga unggul bersaing di berbagai bidang. 
38

 

Ada beberapa pendapat dari para ahli, tentang membaca 

sebagai berikut. 

1) Alvin Toffler berpendapat bahwa di masa yang akan datang, 

orang yang buta huruf bukan semata-mata orang tidak dapat 
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membaca. Yang paling celaka, dia akan menjadi orang yang 

tidak tahu bahagaimana caranya belajar.  

2) Christoper Morley berpendapat bahwa tujuan sejati buku ialah 

mendorong otak kita untuk melakukan apa yang dipikirkan. 

3) Gustave Flaubert berpendapat bahwa Membaca untuk hidup. 
39

 

Beberapa penelitian memperlihatkan bahwa banyak faktor 

yang mempengaruhi keberhasilan membaca. Menurut McLaughlin & 

Allen (2002), prinsip-prinsip membaca yang didasarkan pada 

penelitian yang paling mempengaruhi pemahaman membaca ialah 

seperti dikemukakan berikut ini. 

1) Pemahaman merupakan proses kontruktivis sosial. 

2) Keseimbangan kemahiraksaraan adalah kerangka kerja 

kurikulum yang membantu perkembangan pemahaman. 

3) Guru membaca yang profesional (unggul) mempengaruhi belajar 

siswa. 

4) Pembaca yang baik memegang peran yang strategis dan berperan 

aktif dalam proses membaca. 

5) Membaca hendaknya terjadi dalam konteks yang bermakna. 

6) Siswa menemukan manfaat membaca yang berasal dari berbagai 

teks di berbagai tingkat kelas. 

7) Asesmen yang dinamis meginformasikan pembelajaran membaca 

pemahaman. 
40
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3. Membaca Fasih  

Fasih adalah lancar, bersih, dan baik lafalnya (tentang berbahasa, 

bercakap cakap, mengaji dan sebagainya.
41

 

4. Konsep Dasar Menulis 

a. Pengertian Menulis 

Menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang 

dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara  

tatap muka dengan orang lain. Menulis merupakan kegiatan yang 

produktif dan ekspresif. Dalam kegiatan menulis ini, sang penulis 

haruslah terampil  memanfaatkan grafologi, struktur bahasa, dan 

kosakata. Keterampilan menulis ini tidak akan datang secara otomatis, 

harus melalui latihan dan praktik yang banyak dan teratur. 
42

 

Selain itu, menulis bukan sekadar menggambar huruf-huruf, 

melainkan ada pesan yang dibawa oleh penulis melalui gambar huruf-

huruf tersebut yaitu karangan. Karangan sebagai ekspresi pikiran, 

gagasan, pendapat, pengalaman yang disusun secara sistematis dan 

logis.
43

 

Aktivitas menulis merupakan suatu bentuk manifestasi 

kemampuan dan keterampilan berbahasa yang paling akhir dikuasai oleh 

pembelajar bahasa setelah kemampuan mendengarkan, berbicara, dan 
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membaca. Dibandingkan dengan tiga kemampuan berbahasa yang lain, 

kemampuan menulis lebih sulit dikuasai bahkan oleh penutur asli bahasa 

yang bersangkutan sekalipun. Hal ini disebabkan kemampuan menulis 

menghendaki  penguasaan beberapa unsur kebahasaan dan unsur luar 

bahasa itu sendiri yang akan menjadi isi tulisan, baik unsur bahasa 

maupun unsur isi haruslah terjalin sedemikian rupa sehingga 

menghasilkan tulisan yang runtut dan padu.
44

 

b. Fungsi Menulis 

Pada prinsipnya, fungsi utama dari tulisan adalah sebagai alat 

komunikasi yang tidak langsung. Menulis sangat penting bagi 

pendidikan karena memudahkan para pelajar berpikir, juga dapat 

menolong guru berpikir secara kritis. Menulis juga dapat memudahkan 

guru merasakan dan menikmati hubungan-hubungan, memperdalam 

daya tanggap atau persepsi guru, memecahkan masalah-masalah yang 

guru hadapi, dan menyusun urutan bagi pengalaman. 
45

 

c. Tujuan Menulis 

Dapat diartikan bahwa menulis itu alat komunikasi dengan 

sesama secara tidak langsung. Sebab, tulisan itu tidak pernah hilang 

termakan oleh zaman meskipun orang yang menulisnya sudah  

meninggal dunia, tulisan itu kelak akan ada yang membaca bahkan 

mempublikasikannya. 
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Menulis itu begitu penting. Sebab, kita dapat mencurahkan 

segala pikiran kita, menambah wawasan, dan informasi untuk terus 

berkembang dan berpikir maju. Kemudian, kita bisa memecahkan 

beberapa masalah yang terjadi seputar yang kita pahami. Menurut 

Tarigan
46

 ada, empat macam tulisan yang baik, yaitu jelas, kesatuan dan 

organisasi, ekonomis dan pemakaian bahasa dapat diterima. 

Dalam menulis, banyak tujuan dan fungsi sesuai dengan penulis 

itu sendiri, yang kemudian memunculkan perbedaan menulis antara satu 

dan yang lain. Menulis adalah aktivitas yang mempunyai tujuan. Tujuan 

menulis bermacam-macam, tergantung pada ragam tulisan. Secara 

umum, tujuan menulis sebagai berikut. 

1) Memberitahukan atau menjelaskan 

Tulisan yang bertujuan untuk memberitahu atau menjelaskan  

sesuatu biasa di sebut dengan karangan eksposisi, yaitu memberikan 

pengetahuan dan informasi tanpa memaksa pembaca sependapat 

dengan penulis.
47

 

2) Meyakinkan atau mendesak  

Tujuan tulisan terkadang untuk meyakinkan pembaca bahwa 

apa yang disampaikan penulis benar sehingga penulis  berharap 

pembaca mau mengikuti pendapat penulis. Sebuah tulisan digunakan 
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untuk membuat pembaca seolah-olah melihat dan merasakan sesuatu 

yang diceritakan penulis dalam tulisannya.
48

 

Selanjutnya, menurut Suparno dan Mohammad Yunus, tujuan 

yang ingin dicapai seorang penulis bermacam-macam. Misalnya, 

menjadikan pembaca ikut berpikir dan bernalar, membuat pembaca tahu 

tentang tentang hal yang diberitakan, menjadikan pembaca beropini, 

menjadikan pembaca mengerti, membuat pembaca senang dengan 

menghayati nilai-nilai yang dikemukakan seperti nilai kebenaran, nilai 

agama, nilai pendidikan, nilai sosial, nilai moral, nilai kemanusiaan dan 

nilai estetika.
49

 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa tujuan menulis adalah agar pembaca dapat mengetahui, mengerti 

dan memahami nilai-nilai dalam sebuah tulisan sehingga pembaca ikut 

berekspresi, berpikir, berpendapat atau melakukan sesuatu yang 

berhubungan dengan isi tulisan. Kemudian, hal ini dapat membawa 

kepada perubahan yang baik dimasa yang akan datang. 

Menulis selain digunakan alat komunikasi, menulis juga melatih 

seseorang untuk berpikir kritis dan mempertajam pola pikir kita dalam 

menyelesaikan sesuatu permasalahan. Selanjutnya, tulisan dibuat dengan 

berbagai tujuan. Misalnya, mahasiswa membuat makalah karena ada 
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tugas, novel-novel ringan, komik, dan sejenisnya dijadikan sebagai 

hiburan.
50

 

d. Manfaat Menulis  

Dalam dunia pendidikan, menulis sangat berharga, sebab menulis 

membantu seseorang berpikir lebih mudah. Menulis sebagai suatu alat 

dalam belajar dengan sendirinya memainkan peran yang sangat penting. 

Dilihat dari sudut pandang ini, kegunaan menulis dapat diperinci, 

sebagai berikut.
51

 

1) Menulis membantu kita menemukan kembali apa yang pernah kita 

ketahui. Menulis mengenai suatu topik, merangsang pemikiran kita 

mengenai topik tersebut dalam membantu kita membangkitkan 

pengetahuan dari pengalaman masa lalu. 

2) Menulis menghasilkan ide-ide baru. Tindakan menulis merangsang 

pikiran kita untuk mengadakan hubungan, mencapai pertalian dan 

menarik persamaan antara ide-ide yang tidak pernah akan terjadi, 

seandainya kita tidak menulis. 

3) Menulis membantu kita mengorganisasikan pikiran dan 

menempatkannya dalam suatu wacana berdiri sendiri. 

4) Menulis membuat pikiran seseorang siap untuk dibaca dan dievaluasi. 

Kita dapat membuat jarak dengan ide kita sendiri dan melihatnya 

lebih objektif pada waktu kita siap menuliskannya. 
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5) Menulis membantu kita menyerap dan menguasai informasi baru. 

Kita akan dapat menyimpannya lebih lama, jika kita menuangkannya 

dalam bentuk tulisan. 

6) Menulis membantu kita memecahkan masalah dengan jalan 

memperjelas unsur-unsurnya dan menempatkannya dalam suatu 

konteks visual, sehingga dapat diuji. 

e. Tahap-tahap Proses Menulis 

Proses menulis ada lima tahap, yaitu sebagai berikut.
52

 

1) Tahap pramenulis (prewriting). Tahap pramenulis yang merupakan 

tahap siap menulis, disebut juga dengan tahap penemuan menulis. 

Aktivitas dalam tahap ini meliputi: (1) memilih topik; (2) 

memikirkan tujuan, bentuk, dan audediensi; dan (3) memanfaatkan 

dan mengorganisasi gagasan-gagasan. Pada tahap pramenulis, 

siswa berusaha mengemukakan apa yang mereka tulis. 

2) Tahap penyusunan draf tulisan (drafting). Dalam proses menulis, 

siswa menulis dan menyaring tulisan mereka melalui sejumlah 

konsep. Selama tahap penyusunan konsep, siswa terfokus dalam 

pengumpulan gagasan. Perlu disampaikan kepada siswa bahwa 

pada tahap ini, kita tidak perlu merasa takut melakukan kesalahan. 

Kesempatan dalam menuangkan ide-ide dilakukan dengan sedikit 

memerhatikan ejaan, tanda baca, dan kesalahan mekanikal yang 
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lain. Aktivitas tahap ini meliputi (1) menulis draf kasar: (2) menulis 

konsep utama; dan (3) menekankan pada pengembangan isi. 

3) Tahap perbaikan (revisi). Dalam tahap perbaikan, penulis 

menyaring ide-ide dalam tulisan mereka. Siswa biasanya 

mengakhiri proses menulis begitu mereka mengakhiri dan 

melengkapi draf kasar. Mereka percaya bahwa tulisan mereka telah 

lengkap. Revisi bukan penyempurnaan tulisan. Revisi adalah  

mempertemukan kebutuhan pembaca dengan menambah dan 

mengganti, menghilangkan, dan menyusun kembali tulisan. 

Aktivitas meliputi (1) membaca ulang draf kasar; (2) 

menyempurnakan draf kasar dalam proses menulis: dan (3) 

memerhatikan bagian yang mendapat balikan kelompok menulis. 

4) Tahap penyuntingan (editing). Pada tahap keempat ini, siswa 

menyempurnakan tulisan mereka dengan mengoreksi ejaan dan 

kesalahan mekanikal yang lain. Tujuannya agar membuat tulisan 

menjadi ‘siap baca secara optimal’. Aktivitas tahap ini meliputi (1) 

mengambil jarak tulisan, (2) mengoreksi awal dengan menandai 

kesalahan, dan (3) mengoreksi kesalahan. 

5) Tahap pemublikasian (publishing). Pada tahap akhir ini, siswa 

sudah siap memublikasikan tulisan mereka dan 

menyempurnakannya dengan membaca pendapat dan komentar 

yang diberikan teman atau siswa lain, orang tua, dan komunitas 

mereka sebagai penulis. Hasil penulisannya melalui kegiatan 
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berbagai hasil tulisan (sharing), yaitu dilakukan dengan melalui 

kegiatan penugasan siswa untuk membaca hasil karangan di depan 

kelas.
53

 

5. Alquran 

a. Pengertian Alquran 

Alquran ialah nama khusus bagi kalam Allah. Ia tidak diambil \ 

dari pecahan kata qira’ah, tetapi merupakan nama bagi Kitab 

Allah sebagaimana Taurat dan Injil.
54

 Alquran secara harfiah berarti 

“bacaan sempurna” merupakan suatu nama pilihan Allah yang sungguh 

tepat, karena tiada suatu bacaan pun sejak manusia mengenal baca tulis 

sejak 5000 tahun yang lalu, tidak ada yang dapat menandingi Alquran 

al-karim, bacaanya sempurna lagi mulia. 
55

 

Alquran dalam bahasa arab mempunyai daya tarik dan 

keindahan yang deduktif, didapatkan dalam gaya yang singkat dan 

cemerlang, bertenaga ekspresif, berenergi eksplosif dan bermakna kata 

demi kata.
56

 Oleh karena itu, Alquran merupakan kitab suci yang sangat 

dijaga setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Umat Islam 

sangat berpegang teguh dalam menjalankan syariat Islam dengan 

pedoman kitab suci, yaitu Alquran.  
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b. Keutamaan Alquran 

Alquran memiliki banyak sekali keutamaan, yaitu sebagai 

berikut.
57

 

1) Terpelihara keaslian dan kemurnian Alquran dapat dibuktikan oleh 

sarjana dan para ulama mana pun dan kapan pun. 

2) Sejalan dengan fitrah manusia. Dalam Alquran, tidak ada ayat yang 

melarang hal  yang bertentangan dengan fitrah manusia. 

3) Adanya ayat yang itu kehendak nabi sendiri, pasti mustahil karena 

dapat membubarkan para pengikutnya. 

4) Alquran menghormati ilmu dengan penghormatan yang tidak ada 

bandingannya dengan kitab suci lain. 

5) Memberikan petunjuk yang lengkap dan utuh, multidimensial baik 

spiritual, intelektual, natural maupun sosial. 

6) Selalu menutup ayat-ayatnya dengan sifat Allah SWT. 

7) Memuliakan akal dan menjadikannya sendi untuk memahamkan 

hukum dan mengendalikan urusan. 

8) Indah lahirnya, tidak habis keajaiban dan isinya. 

c. Pembelajaran Alquran  

Salah satu proses belajar mengajar Alquran menggunakan 

metode “halaqoh”, yaitu seorang guru duduk dilantai, dikelilingi oleh 

murid-murid. Mereka mendengarkan keterangan guru tentang ilmu-

ilmu agama. Namun, lama kelamaan berkembang dan metode yang 
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digunakan pun berangsur mengalami perubahan, pembelajaran mulai  

diorganisasikan mulai klasikal, yaitu materi yang diajarkan tidak 

sekadar membaca Alquran dan ilmu-ilmu dasar agama, tetapi meliputi 

ilmu-ilmu keislaman lainnya.
58

 

d. Pengertian Metode Pembelajaran Alquran 

Ditinjau dari segi bahasa, metode berasal dari bahasa Yunani, 

yaitu “methodos”. Kata ini terdiri atas dua suku kata, yaitu “metha” 

yang berarti melewati, dan “hodos” yang berarti jalan atau cara. Jadi, 

metode memiliki arti suatu jalan yang dilalui untuk mencapai tujuan. 
59

  

Dari segi terminologis atau istilah, metode adalah jalan yang 

ditempuh oleh seseorang supaya sampai pada tujuan tertentu, baik 

dalam lingkungan atau perniagaan maupun dalam ilmu pengetahuan 

dan lainnya.
60

 Berangkat dari pembahasan di atas apabila dikaitkan 

dengan pembelajaran, dapat digarisbawahi bahwa metode pembelajaran 

Alquran adalah suatu cara yang sesuai tujuan pembelajaran yang efektif 

dan efisien sesuai dengan yang diharapkan. 

Syarat-syarat yang harus diperhatikan oleh seorang guru dalam 

menggunakan metode pembelajaran sebagai berikut.
61

 

1) Metode yang digunakan harus dapat membangkitkan motivasi dan 

minat belajar  siswa. 
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2) Metode yang digunakan harus dapat merangsang siswa untuk 

belajar lebih lanjut, seperti melakukan inovasi dan eksplorasi. 

3) Metode yang digunakan harus dapat memberikan kesempatan bagi 

siswa untuk mewujudkan hasil karya. 

4) Metode yang digunakan harus dapat menjamin perkembangan 

kegiatan kepribadian siswa. 

5) Metode yang digunakan harus mendidik murid dalam teknik belajar 

sendiri dan cara memperoleh pengetahuan dengan usaha sendiri. 

6) Metode yang digunakan harus menanamkan dan mengembangkan 

nilai-nilai dan sikap siswa dalam kehidupan sehari-hari. 

e. Metode-metode pembelajaran Alquran 

1) Metode Iqra  

Metode iqra adalah suatu metode membaca Alquran yang 

menekankan langsung pada latihan membaca. Adapun buku 

panduan iqra terdiri atas 6 jilid dimulai dari tingkat yang sederhana, 

tahap demi tahap sampai pada tingkatan yang sempurna.
62

 Adapun 

Perincian buku iqra sebagai berikut. 

a) Jilid 1. Pelajaran pada jilid 1 ini seluruhnya berisi pengenalan 

bunyi huruf tunggal berharokat fathah. 

b) Jilid  2. Pada jilid 2 ini diperkenalkan dengan bunyi huruf-huruf 

bersambung berharokat fathah. Baik sambung diawal, di tengah 

maupun di akhir kata. 
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c) Jilid 3. Pada jilid ini barulah diperkenalkan huruf kasroh, kasroh 

dengan huruf bersambung berharokat, kasroh panjang karena 

diikuti oleh huruf ya sukun, bacaan dhommah, dan dhomah 

panjang karena diikuti wawu sukun. 

d) Jilid 4. Pada jilid 4 di awali dengan bacaan fathah tanwin, kasroh 

tanwin, dhommah tanwin, bunyi ya sukun dan wawu sukun, mim 

sukun, nun sukun, qolqolah dan huruf-huruf hijaiyah lainnya 

yang berharokat sukun. 

e) Jilid 5. Isi materi jilid  ini terdiri dari cara membaca alif lam 

qomariyah, waqof, far’I, nun sukun/tanwin menghadapi huruf-

huruf idzhom bighunnah, alif lam syamsiyah, alif lam jalalah, 

dan cara membaca nun sukun/tanwin menghadapi huruf-huruf 

idghom bilagunnah. 

f) Jilid 6. Isi jilid ini sudah memuat bighunnah yang diikuti semua 

persoalan-persoalan tajwid. Pokok pelajaran jilid 6 ini adalah 

membaca nun sukun/tanwin bertemu huruf  iqlab, cara membaca 

nun sukun bertemu huruf-huruf ikhfa cara membaca dan 

pengenalan waqaf. 

Metode Iqra ini disusun oleh Ustadz As’ad Human yang 

berdomisili di Yogyakarta. Kitab Iqra dari keenam jilid tersebut 

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

terdapat petunjuk pembelajarannya dengan maksud memudahkan 

setiap orang yang belajar maupun yang mengajarkan Alquran.  
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Metode iqra ini dalam praktiknya tidak membutuhkan alat 

yang bermacam-macam, karena ditekankan pada bacaannya 

(membaca huruf Alquran dengan fasih). Bacaan langsung tanpa 

dieja. Artinya, tidak diperkenalkan nama-nama huruf hijaiyah 

dengan cara belajar siswa aktif (CBSA) dan lebih bersifat 

individual. 

Adapun kelemahan dan kelebihan metode iqra adalah 

sebagai berikut. 

a) Kelebihan metode iqra 

(1) Digunakan metode cara belajar siswa aktif (CBSA), jadi bukan 

guru yang aktif melainkan santri yang dituntut aktif. 

(2) Dalam penerapannya digunakan klasikal (membaca secara 

bersama) privat, maupun cara eksistensi (santri yang lebih tinggi 

jilidnya dapat menyimak bacaan temannya yang berjilid 

rendah). 

(3) Komunikatif, artinya jika santri mampu membaca dengan baik 

dan benar guru, dapat memberikan sanjungan, perhatian dan 

penghargaan. 

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

sistem tadarrus, secara bergilir membaca sekitar dua baris 

sedang lainnya menyimak. 

(5) Bukunya mudah didapat di toko-toko. 

b) Kekurangan metode iqra 
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(1) Bacaan-bacaan tajwid tidak dikenalkan sejak dini. 

(2) Tidak ada media belajar. 

(3) Tidak dianjurkan menggunakan irama murottal. 

2) Metode Al-Baghdad 
63

 

Metode Al-Baghdady adalah metode tersusun (tarkibiyah), 

maksudnya yaitu suatu metode yang tersusun secara berurutan dan 

merupakan sebuah proses ulang atau lebih kita kenal dengan sebutan 

metode alif, ba’, ta’. Metode ini adalah metode yang paling lama 

muncul dan metode yang pertama berkembang di Indonesia. 

Cara pembelajaran metode ini adalah hafalan, siswa maju 

menyetorkan hafalannya. Sedangkan, eja yaitu tulisan huruf dieja 

atau perkata, modul atau guru memberikan tata cara membaca dan 

menulis secara runtut. dan pemberian contoh yang absolut atau jelas. 

Metode ini mempunyai kelebihan dan kekurangan,
64

 yaitu: 

a) Kelebihan dari Metode Al-Baghdady 

(1) Santri akan mudah dalam belajar karena sebelum diberikan 

materi, santri sudah hafal huruf-huruf hijaiyah. 

(2)  Santri yang lancar akan cepat melanjutkan pada materi 

selanjutnya karena tidak menunggu orang lain.  

b) Kekurangan dari Metode Al-Baghdady 

(1) Membutuhkan waktu yang lama karena harus menghafal huruf 

hijaiyah dahulu dan harus dieja. 

                                                             
63
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(2) Santri kurang aktif karena harus mengikuti ustadz-ustadznya 

dalam membaca. 

(3) Kurang variatif karena menggunakan satu jilid saja.  

3) Metode An-Nahdhiyah
65

 

Metode An-Nahdhiyah adalah salah satu metode membaca 

Alquran yang muncul di daerah Tulungagung, Jawa Timur. Metode 

ini disusun oleh sebuah lembaga pendidikan Ma’arif Cabang 

Tulungagung. Metode ini merupakan metode pengembangan dari 

metode Al-Baghdady. Materi pembelajaran Alquran tidak jauh 

berbeda dengan metode Qira’ati dan Iqra. Perlu diketahui bahwa 

pembelajaran metode ini lebih ditekankan pada kesesuaian dan 

keteraturan bacaan dengan ketukan atau lebih tepatnya 

pembelajaran Alquran pada metode ini lebih menekankan pada 

ketukan.
66

 Oleh karena itu, pada metode disarankan membawa 

tongkat. Dalam pelaksanaannya, metode Al-Baghdady ini tedapat 

dua program yang harus diselesaikan oleh para santri,
67

 yaitu: 

a) Program buku paket,  yaitu program awal sebagai dasar 

pembekalan untuk mengenal dan memahami serta 

mempraktikkan membaca Alquran 

b) Program sorogan Alquran, yaitu program lanjutan sebagai 

aplikasi praktis untuk mengantarkan santri mampu membaca 

Alquran sampai khatam. 
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c) Dalam metode ini buku paketnya tidak dijual bebas bagi yang 

ingin menggunakannya atau ingin menjadi guru pada metode ini 

harus sudah mengikuti penataran calon guru metode An-

Nahdhiyah.                          

Dalam program sorogan Alquran ini, santri akan diajarkan 

bagaimana cara-cara membaca Alquran yang sesuai dengan sistem 

bacaan dalam membaca Alquran. Dalam hal ini, santri langsung 

praktik membaca Alquran besar. Di sini santri akan diperkenalkan 

beberapa sistem bacaan, yaitu  tartil, tahqiq, dan taghanni 

4) Metode Jibril
68

  

Terminology (istilah) metode jibril yang digunakan sebagai 

nama dari pembelajaran Alquran yang diterapkan di PIQ Singosari 

Malang, adalah dilatar-belakangi perintah Allah SWT kepada Nabi 

Muhammad SAW untuk mengikuti bacaan Alquran yang telah 

diwahyukan melalui malaikat Jibril. Menurut KH. M. Bashori Alwi 

(dalam Taufiqur rohman) sebagai pencetus metode jibril, teknik 

dasar metode jibril bermula dengan membaca satu ayat atau lanjutan 

ayat atau waqaf, lalu ditirukan oleh seluruh orang-orang yang 

mengaji. Dengan demikian, mereka dapat menirukan bacaan guru 

dengan pas. Metode jibril terdapat 2 tahap, yaitu tahqiq dan tartil. 
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 BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. 

Metode penelitian berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan 

untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Dalam hal ini, peneliti 

sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara 

triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif. Hasil 

penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.
69

 Hal ini  

sesuai dengan pendapat Mahmud.
70

 Yang mengatakan bahwa penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang lebih menekankan pada analisis terhadap 

dinamika hubungan antarfenomena yang diamati, dengan menggunakan logika 

ilmiah. 

Dalam penelitian kualitatif terdapat beberapa jenis penelitian, akan 

tetapi dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif, yaitu satu 

jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap 

mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk klarifikasi mengenai suatu 

fenomena kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan suatu variabel yang 

berkenaan dengan masalah yang diteliti antara fenomena dan yang diuji. 

Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang diupayakan untuk 

mencandra atau mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat 
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mengenai fakta dan sifat objek tertentu.
71

 Penelitian termasuk penelitian 

deskriptif sebab dalam hal ini, peneliti akan mendekripsikan berbagai fakta 

dan fenomena yang berkaitan  

Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan suatu uraian 

mendalam tentang ucapan, tulisan, dan perilaku yang dapat  diamati dari suatu 

individu, kelompok, masyarakat, atau suatu organisasi tertentu dalam suatu 

konteks tertentu. Penelitian ini dilaksanakan untuk menjelaskan dan 

mengidentifikasi pembelajaran membaca dan menulis Alquran dengan metode 

iqra.  

Dalam hal ini, jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus, yaitu 

suatu deskripsi intensif dan analisisis fenomena tertentu atau satuan sosial 

seperti individu, kelompok, institusi atau masyarakat.
72

 Penelitian ini 

dilaksanakan untuk menjelaskan dan mengidentifikasi pembelajaran Alquran 

dengan metode iqra. Dan penelitian ini vdifokuskan pada kemampuan 

membaca dan menulis siswa melalui peran pembimbing pembelajaran iqra. 

B. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat 

penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai 

instrumen juga harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti kualitatif siap 

melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan.
73

 Untuk itu, dalam 
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hal ini, peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, partisipan penuh sekaligus 

pengumpul data, sedangkan instrumen yang lain itu sebagai penunjang. 

Peneliti bertindak sebagai pengumpul data dan sebagai instrumen aktif 

dalam upaya mengumpulkan data yang ada di lokasi penelitian, yaitu di SD 

Muhammadiyah Terpadu Kabupaten Ponorogo. Instrumen pengumpulan data 

yang lain berupa alat tulis, alat perekam, dan dokumen yang dapat membantu 

menunjang keabsahan hasil penelitian. Kehadiran peneliti secara langsung dan 

aktif dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan penelitian yang akan 

dilaksanakan. 

C. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah di SD Muhammadiyah Terpadu Ponorogo 

bertempat di Jl. Jagadan, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo. SD 

Muhammadiyah Terpadu Ponorogo. Merupakan salah satu Lembaga 

Pendidikan Dasar Swasta di Ponorogo yang memadukan pendidikan umum 

dan agama. Keduanya di aplikasikan secara bersama-sama, sehingga dengan 

demikian siswa diharapkan mampu memperoleh pengetahuan umum dan 

agama secara seimbang. 

D. Sumber Data 

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

Selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan 

dengan hal itu, pada bagian ini, jenis data dibagi ke dalam kata-kata, tindakan, 

sumber data tertulis, foto, dan statistik.
74
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Sumber data erat hubungannya dengan penelitian yang akan 

dipecahkan. Untuk menjaring data secara langsung maupun tidak langsung 

membutuhkan subjek dan objek penelitian. Dalam penelitian ini, sumber dan 

datanya penelitian terdapat di SD Muhammadiyah Terpadu Ponorogo dengan 

data pembelajaran sebagai berikut. 

1. Cara membaca dan menulis Alquran siswa melalui metode iqra. Sumber 

data diperoleh dari siswa melalui proses pembelajaran iqra di SD 

Muhammadiyah Terpadu Ponorogo. 

2. Faktor penghambat dan pendukung dalam membaca dan menulis 

Alquran melalui metode iqra. Sumber datanya adalah hasil wawancara 

dari informan, yaitu guru, pembimbing iqra dan siswa. 

3. Dampak implementasi membaca dan menulis Alquran dengan metode 

iqra. Sumber datanya adalah hasil observasi  dari informan, yaitu siswa. 

Sumber data diperoleh dari narasumber, narasumber bukan hanya 

sekedar memberi respon terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan 

oleh peneliti, melainkan sebagai pemilik informasi. Narasumber dalam 

penelitian ini adalah guru pembelajaran iqra dan siswa. Pemilihan narasumber 

ini ditekankan dengan fokus penelitian, yaitu meningkatkan kemampuan 

membaca dan menulis Alquran dengan metode iqra. Diharapkan dari kegiatan 

pemerolehan data atau informasi dari narasumber, peneliti mampu 

membangun keaktifan siswa dalam hal kemampuan membaca dan menulis 

Alquran menggunakan metode iqra. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan hal utama dalam penelitian. 

Sebab, tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data
75

 untuk mendapatkan 

informasi tertentu dan informasi yang valid.
76

 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini meliputi observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Bagi peneliti kualitatif, fenomena dapat 

dimengerti maknanya secara baik, apabila dilakukan interaksi dengan subjek 

melalui wawancara mendalam dan diobservasi pada latar saat fenomena 

tersebut berlangsung. Di samping itu, untuk melengkapi data, diperlukan 

dokumentasi (tentang bahan-bahan yang ditulis peneliti). Adapun 

pengumpulan data yang dapat dilakukan sebagai berikut. 

1. Teknik Observasi 

Metode observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik 

pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati 

hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, 

waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan. Metode observasi merupakan cara 

yang sangat baik untuk mengawasi perilaku subjek penelitian seperti perilaku 

dalam lingkungan atau ruang, waktu, dan keadaan tertentu.
77

 Dalam penelitian 

ini, penulis menggunakan teknik observasi partisipatif pasif, yaitu peneliti 
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datang ke tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam 

kegiatan tersebut.
78

 

Observasi dilakukan pada saat peneliti melakukan penelitian awal 

di SD Muhammadiyah Terpadu Kecamatan  Siman, Kabupaten Ponorogo. 

Observasi dilakukan dengan mengamati suasana lingkungan sekitar 

sekolah. Hasil penelitian awal dapat dijadikan pedoman peneliti untuk 

penelitian yang akan dilakukan.  

2. Teknik wawancara 

Wawancara merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data 

dalam penelitian kualitatif secara lisan dalam suatu pertemuan.
79

 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan 

pertanyaan kepada responden dan mencatat atau merekam jawaban-

jawaban responden. Wawancara dapat dilakukan secara langsung ataupun 

tidak langsung.
80

 

Dalam penelitian ini, teknik wawancara yang digunakan adalah 

wawancara terbuka. Artinya, dalam penelitian ini para subjeknya 

mengetahui bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui pula apa 

maksud  wawancara itu.
81

 Metode ini digunakan untuk memperoleh data 

tentang keaktifan membaca dan menulis Alquran metode iqra. 

Wawancara ditujukan kepada guru mata pelajaran iqra sebagai 

narasumber terkait pembelajaran Alquran metode iqra. Wawancara yang 
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dilakukan sifatnya tidak terlalu formal karena data yang diperoleh 

diharapkan lebih maksimal. 

3. Teknik dokumentasi 

Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen 

bisa berbentuk tulisan, gambar atau dokumen yang berbentuk tulisan 

misalnya biografi.
82

 

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data-data 

yang berkaitan dengan SD Muhammadiyah Terpadu Ponorogo. Misalnya,  

berdirinya sekolah, profil sekolah dan data tambahan yang dibutuhkan 

melengkapi hasil penelitian. Dokumentasi dapat berupa data-data penting 

dan foto kegiatan. 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

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

dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke 

dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana 

yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga 

mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.
83

 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data 

kualitatif konsep Miles dan Hubermen. Analisis data kualitatif dilakukan 

secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahap 
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peneltian sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam 

analisis data meliputi berikut ini.
84

 

1. Reduksi Data 

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

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

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

akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti 

untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila 

diperlukan.
85

 

Proses ini berlangsung terus sepanjang pelaksanaan penelitian. 

Bahkan, prosesnya diawali sebelum pelaksanaan pengumpulan data. 

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan data-data hasil 

wawancara dan dokumentasi. Setelah seluruh data terkumpul, data-data 

yang masih umum dipilih dan difokuskan sesuai dengan rumusan masalah 

tentang membaca dan menulis Alquran dengan metode iqra di SD 

Muhammadiyah Terpadu, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo. 

2. Penyajian Data 

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyalurkan 

data. Kalau dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan 

dalam bentuk penyajian data dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar 
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kategori, flowchart dan sejenisnya.
86

 Penyajian data dilakukan dalam 

penelitian ini dalam bentuk tabel. 

3. Menarik Kesimpulan dan Verifikasi 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah 

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.
87

 

Ketiga langkah tersebut bersifat interaktif. Pada tahap reduksi data 

akan dilakukan kategorisasi dan pengelompokan data yang lebih penting. 

Yang bermakna, dan yang relevan dengan tujuan penelitian, sehingga 

kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi dalam 

penelitian membaca dan menulis Alquran metode iqra. Peneliti melakukan 

pemilahan dari data yang diperoleh dilapangan dengan kategorisasi, baik 

data tertulis, lisan (rekaman wawancara) dan data lain yang mendukung. 

Pada tahap penyajian data, peneliti mengolah data yang telah 

dikategorikan sesuai dengan kelompoknya masing-masing, kemudian 

melakukan penyajian data. 

G. Pengecekan Keabsahan Data 

Teknik pemeriksaan keabsahan data ada tujuh cara, yaitu perpanjang 

keikutsertaan, ketekunan/keajegan pengamat, triangulasi pengecekan sejawat 

melalui diskusi, kecukupan referensi, kajian kasus negatif dan pengecekan 
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anggota. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu dengan yang lain di luar data itu untuk keperluan 

pengecekaan data atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik 

triangulasi yang paling banyak dilakukan ialah pemeriksaan melalui sumber 

lainnya.
88

 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi dengan 

sumber. Artinya, peneliti membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang 

berbeda dengan penelitian kualitatif. Dengan mengumpulkan data dari 

observasi, wawancara, serta dokumentasi yang diperoleh, akan menghasilkan 

bukti yang berbeda dan akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk 

memperoleh kebenaran. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan 

wawancara dengan pertanyaan yang sama kepada guru, pembimbing iqra, 

siswa dan melihat kondisi langsung di lapangan berupa observasi terhadap 

pelaksanaan pembelajaran iqra. Diharapkan hasil penelitian ini mampu 

memberikan informasi tentang implementasi pembelajaran membaca dan 

menulis Alquran metode iqra.  

H. Tahapan-tahapan Penelitian 

Dalam penelitian ini, ada empat tahapan yaitu sebagai berikut. 

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

lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajagi, dan menilai keadaan 
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lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan 

perlengkapan penelitian dan menyangkut persoalan etika penelitian. 

2. Tahap pekerjaan lapangan, meliputi memahami latar penelitian dan 

persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil 

mengumpulkan data. 

3. Tahap analisis data, meliputi analisis selama dan setelah pengumpulan 

data. 

4. Tahap penulisan hasil laporan penelitian. 
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BAB IV 

DISKRIPTIF DATA 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah SD Muhammadiyah Terpadu Ponorogo 

Sekolah Dasar Muhammadiyah Terpadu Ponorogo berdiri di tahun 

2003 Sebelumnya, di tempat yang sama ada MI Muhammadiyah 8 

Ronowijayan yang tidak lagi diminati murid. Sebagai bentuk tanggung 

jawab amanat wakaf umat, para pengurus ranting Muhammadiyah 

Ronowijayan berinisiatif untuk menghidupkan MI tersebut. Pada akhir 

kesimpulan, atas masukan berbagai tokoh lokal, akhirnya disepakati untuk 

mendirikan sekolah baru, yaitu SD Muhammadiyah Terpadu (SDMT). 

Dalam rangka mendirikan sekolah baru ini, dibentuklah sebuah tim yang 

disebut tim Sembilan. Dinamakan tim Sembilan karena anggotanya terdiri 

terdiri atas 9 orang. Mereka merupakan tokoh-tokoh masyarakat lokal 

dengan latar belakang sebagai akademisi, guru, tokoh, agama, wiraswasta, 

dan profesional. Tim Sembilan adalah Bapak Supriyanto, Bapak Sulton, 

Bapak Rudianto, Bapak Baidhowi, Bapak Suyitno, Bapak Sunyoto, Bapak 

Masruri, Ibu Qomariyah, dan Bapak Herianto. 

Tim Sembilan ini pun mengambil sejumlah langkah antara lain 

menunjuk Bapak Rudianto sebagai kepala sekolah dan menggalang 

pendanaan dari donator. Langkah ini dilanjutkan dengan merangkul 

sejumlah tokoh/ahli pendidikan, merekrut tenaga pendidik lapangan, 
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mengurus perizinan operasional, sosialisasi ke masyarakat door to door 

dan melalui media massa, serta memperbaiki penampilan fisik sekolah 

sekolah sesuai dengan kemampuan yang ada. 

Pada tahun pertama, ada 8 siswa yang mendaftar. Mereka 

mendapatkan pelayanan pendidikan yang all out, yaitu metode dan materi 

seinovatif mungkin dengan prinsip ‘melayani tiap siswa’ pengembangan 

manajemen yang profesional serta dukungan dari berbagai pihak. 

Akhirnya, lambat laun, SD Muhammadiyah Terpadu dikenal dan 

dipercaya masyarakat. Siswa SD Muhammadiyah Terpadu dari  tahun  ke 

tahun makin bertambah hingga mencapai ratusan. Siswa-siswa ini berasal 

dari berbagai wilayah di Ponorogo.
89

 

2. Letak Geografis  

Sekolah Dasar Muhammadiyah Terpadu Ponorogo terletak di Jalan 

Jagadan, No. 14 Kelurahan Ronowijayan, Kecamatan Siman, Kabupaten 

Ponorogo. Kurang lebih, jaraknya dua kilometer  ke arah timur dari pusat 

kota Ponorogo. Secara geografis, lokasi  SD Muhammadiyah Terpadu 

sangatlah mendukung, antara lain sebagai berikut.  

a. SD Muhamamadiyah Terpadu Ponorogo berdekatan dengan kampus 

IAIN Ponorogo, UNMUH Ponorogo, Kantor Depnaker, Kantor 

Statistik, SMA 1 Ponorogo, dan Kantor Dinas Perkebunan, dan 

beberapa instansi pemerintah lainnya. 
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b. SD Muhamamadiyah Terpadu Ponorogo berdekatan dengan sejumlah 

kawasan perumahan seperti Perumahan Singosaren, Tajug, Grisimai, 

dan Kertosari Indah. Dan terletak pada bilangan di Jalan Letjend 

Suprapto (Jalan Kabupaten), yaitu di sebelah selatan Pasar Pon 

Ponorogo atau sebelah utara IAIN Ponorogo. 

c. SD Muhamamadiyah Terpadu Ponorogo berada di area yang relatif 

aman dari potensi-potensi yang memungkinkan bisa mendatangkan 

gangguan pada aktivitas belajar siswa, seperti pasar, terminal, jalan 

besar, area latihan pesawat militer, dan sebagainnya.
90

 

3. Visi Misi dan Tujuan 

a. Visi  

Visi Sekolah Dasar Muhammadiyah Terpadu, yaitu. 

“Terdepan dalam meningkatkan pendidikan berbasis tauhid dan 

lifeskill.” 

b. Misi 

Misi Sekolah Dasar Muhammadiyah Terpadu, yaitu: 

1) membentuk kepribadian siswa berdasarkan nilai-nilai islam-

kemuhammadiyahan melalui proses pembelajaran dan kegiatan 

pengembangan diri yang simultan; 

2) meningkatkan mutu layanan kependidikan melalui pengelolaan 

sumber daya sekolah baik progam, sarana prasarana, maupun 

keuangan secara professional; 
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3) membangun kerjasama dengan berbagai pihak yang medukung 

penyelenggaraan pendidikan; 

c. Tujuan  

Tujuan Sekolah Dasar Muhammadiyah Terpadu adalah sebagai 

berikut. 

1) Terwujudnya lulusan yang memiliki kesadaran beribadah, 

mengamalkan nilai-nilai agama, mencintai ilmu dan percaya diri 

dengan potensi yang dimilikinya. 

2) Terbangunnya mutu layanan kependidikan yang prima yang 

didukung sumber daya memadai dan system pengelolaan 

professional. 

3) Terbangunnya jaringan kerja dengan berbagai pihak yang 

mendukung penyelenggaraan pendidikan.
91

 

4. Data Guru 

Di Sekolah Dasar Muhammadiyah Terpadu Ponorogo, total 

keseluruhan pegawai dan karyawan ada 60 orang, dari 60 orang pegawai 

dan karyawan di SDMT Ponorogo 51 orang yaitu, guru tetap di Sekolah 

Dasar Muhammadiyah Terpadu, sisa 9 orang. Di antarannya adalah 2 

bendahara sekolah, 1 staf bendahara sekolah, 3 orang sebagai satpam dan 

penjaga, 2 orang sebaya tukang kebun dan 1 orang sebagai staf TU. 

Untuk pendidikan terakhir  yang ditempuh guru dan karyawan 

yaitu ada 52 pegawai dan karyawan lulus S1, kemudian ada 6 orang 
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pendidikan terakhir sebagai S2, sisanya lulusan  SMP dan SMA. Sekolah 

Dasar Muhammadiyah Terpadu Ponorogo sudah terakreditasi pada tahun 

2016 dengan jumlah 52 guru, yang terdiri atas 26 guru laki-laki dan 26 

guru perempuan, serta 9 karyawan. Kepala sekolah berusaha 

mengoptimalkan kerja karyawan supaya pekerjaan kepala sekolah 

mengangkat beberapa karyawan sebagai tenaga tetap yayasan. Tenaga-

tenaga tetap yayasan tersebut  dipilih sebagai guru tetap ketika mereka 

telah melewati masa kerja selama 1 tahun, yaitu sebagai tenaga bantu. 

Untuk secara spesifik, Kepala Sekolah Dasar Muhammadiyah Terpadu 

sangat teliti dan berhati-hati dalam perekrutan tenaga kerja. Di Sekolah 

Dasar Muhammadiyah Terpadu, sebagian besar sumber daya manusia 

diatasi oleh guru. Untuk menunjang pelayanan Sekolah Dasar 

Muhammadiyah Terpadu, kepala sekolah juga menentukan keberhasilan 

pembelajaran. Sebab, pelayanan di  SDMT Ponorogo juga termasuk dalam 

tujuan keberhasilan sebuah lembaga. Berikut dapat dilihat tabel 1, tentang 

sumber daya manusia. 

Tabel 4.1 

Sumber Daya Manusia di SDMT Ponorogo 

 

No 

Status  

kepegawaian 

SMP SMA S1 S2 Jumlah 

1 Guru Tetap   45 6 51 

2 Bendahara   2  2 
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Sekolah 

3 

Staf Bendahara 

Sekolah 

  1  1 

4 Satpam  2 1  3 

5 Tukang kebun 1 1   2 

6 Staf TU   1  1 

Total 60 

 

5. Sarana Prasarana 

 Sekolah Dasar Muhammadiyah Terpadu Ponorogo memadukan 

antara pendidikan agama dan pendidikan umum yang sedang berkembang. 

Keberhasilan progam pendidikan melalui kegiatan belajar mengajar sangat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di  antaranya adalah ketersediaan sarana 

dan prasarana pendidikan yang memadai disertai dengan pemanfataan dan 

pengelolaan yang baik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan guru. 

Sarana dan prasarana sangat penting dalam menunjang kemajuan sebuah 

sekolah. 

Sarana prasarana pendidikan merupakan salah satu yang harus ada 

karena erat hubungannya dengan tercapainya tujuan pendidikan. Untuk 

menunjang keberhasilan proses belajar mengajar, Sekolah Dasar 

Muhammadiyah Terpadu (SDMT) Ponorogo berusaha untuk melengkapi 
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sarana prasarana pendidikannya berupa gedung, perlengkapan belajar, 

perlengkapan ekstrakulikuler dan sebagainya. 

Sejak tahun 2003, SDMT Ponorogo mengalami pasang surut dalam 

jumlah siswa. Kemudian, pada tahun ke-8, SDMT Ponorogo mengalami 

peningkatan jumlah siswa yang sangat banyak. Sampai saat ini, SDMT 

Ponorogo terdiri atas 5 kelas pada masing-masing tingkat dengan nama 

yang berbeda. (al-huda, al-bayan, al-furqon, al-hikmah, al-busro). Jadi, 5 

kelas dikali 6 tingkat sehingga keseluruhan ada 30  kelas, yakni kelas 1 

sampai dengan 6. 

Untuk meningkatkan mutu pendidikan, SDMT Ponorogo selain 

mempunyai 30 ruang kelas, SDMT Ponorogo juga mempunyai 19 ruang, 

yaitu, satu ruang tatausaha, satu ruang administrasi, satu ruang kepala 

sekolah, satu ruang UKS, satu ruang komputer, satu ruang perpustakaan, 

satu ruang koprasi, satu laboratorium, dua wc guru, enam wc siswa, dan 

satu ruangan olahraga.
92

 Adapun sarana dan prasarana yang tersedia di 

sekolah dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini. 

Tabel 4.2 

Sarana dan Prasarana 

No  Nama Ruang  Jumlah  

1  Ruang TU 1 Ruang 

2 Ruang Administrasi  1 Ruang 
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3 Ruang Kepala Sekolah 1 Ruang 

4 Ruang Guru 3 Ruang 

5 Ruang laboratorium  1 Ruang 

6 Ruang Olahraga 1 Ruang 

7 Ruang Computer 1 Ruang 

8 Ruang Perpustakaan 1 Ruang 

9 Ruang UKS 1 Ruang 

10 WC Guru 2 Ruang 

11 WC Siswa 6 Ruang 

 

Untuk  menunjang proses kegiatan yang berlangsung, sekolah 

menyediakan beberapa sarana, yaitu meja dan kursi siswa, meja dan kursi 

guru, buku pelajaran, jam dinding, alat keberhasilan, lemari, papan tulis, 

alat tulis, dan sebagainnya.
93

 Lebih jelasnya, hal ini dapat dilihat pada 

lampiran 5 (Transkip Dokumentasi) 
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B. Deskripsi Data Khusus 

 
 

1. Implementasi Metode Iqra dalam Meningkatkan Kemampuan 

Membaca Fasih dan Menulis Alquran kelas 1 dan 2 di Sekolah Dasar 

Muhammadiyah Terpadu Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018 

Pelaksanaan pembelajaran iqra di kelas 1 dimulai pukul 11.00 

sampai dengan pukul 12.00 dan dilaksanakan setiap hari Rabu. Untuk, 

kelas 2, pembelajaran iqra dilaksanakan pada hari Kamis dengan waktu 

yang sama, yakni pukul 11.00-12.00. Hal ini  diungkapkan oleh Bapak 

Subandi S.Pd.I., berikut ini. 

Pembelajaran iqra dilaksankan satu kali dalam seminggu, kelas 1 

hari Rabu dan kelas 2 hari Kamis. Durasinya satu jam, yang 

dimulai dari pukul 11.00-12.00. 
94

 

 

Kegiatan pembelajaran rutin iqra berjalan dengan lancar. Siswa, 

guru, dan pembimbing iqra sangat antusias, sehingga setiap prosesnya 

sudah mulai ada hasilnya, yaitu siswa sudah ada kemajuan dalam 

membaca dan menulis Alquran dengan metode iqra.
95

 

Pada tanggal 15 Mei  2018 saya datang ke SD Muhammadiyah 

Terpadu untuk melakukan observasi kegiatan pembelajaran 

iqra. Pada saat itu memang kegiatan pembelajaran iqra akan 

segera dimulai. Kegiatan pembelajaran tersebut dilaksanakan di 

kelas.  Dan setiap tiga sampai lima siswa di pegang oleh satu 

pembimbing, tetapi wali kelas turut hadir untuk mengatur 

segala kegiatan pembelajaran juga, mengawasi dan melihat 

berjalannya pembelajaran tersebut. Pukul 11.00 tepat 

pembelajaran dimulai dan sebelum semua pembelajaran 

dimulai bersama-sama membaca doa. Kemudian di beri 

motivasi dan pembelajaran pun dimulai. Tepat pukul 12.00 

selesai kegiatan dan siswa diperbolehkan pulang.
96
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Guru mengucapkan salam, kemudian siswa berdoa bersama-

sama. Selanjutnya, siswa mengulangi pembelajaran yang telah lalu. 

Kemudian, siswa ditunjuk satu-satu oleh pembimbing guna 

mengetahui daya ingat siswa. Setelah itu, guru menanyakan masalah 

tajwid, imlak dan muroja’ah secara bergantian. Pembelajaran iqra pun 

berlangsung dengan sistem kelompok. Dalam satu kelas dibagi 

menjadi enam kelompok. Setiap kelompok terdiri atas tiga hingga 

enam siswa. Metode iqra dianggap sebagai metode yang efektif dalam 

pembelajaran Alquran.  

Dalam pembelajaran tersebut, setiap tiga siswa dibimbing oleh 

satu pembimbing. Wali kelas pun turut hadir dalam pembelajaran 

tersebut untuk mengawasi dan melihat berjalannya pembelajaran 

tersebut. Selanjutnya, untuk menulis Alquran dilaksanakan dengan 

sistem kelompok. Dalam satu kelas dibagi menjadi enam kelompok  

bersama-sama. Maksudnya, guru menuliskan di papan tulis lafal 

tertentu dan siswa bersama-sama dalam mengerjakan. 

Sebelum pelaksanaan pembelajaran iqra diadakan 

pembelajaran imlak, tajwid dan muroja’ah.
97

 

Untuk meningkatkan kemampuan  membaca dan menulis Alquran 

di SDMT Ponorogo melalui pembelajaran iqra dibagi menjadi dua tahap, 

yaitu tahap pra pelaksanaan dan pelaksanaan. 

a. Pra  Pelaksanaan  
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Dalam pra pelaksanaan metode iqra di SDMT Ponorogo, 

dengan  pemilihan pembimbing yang kompeten dalam mengajar iqra 

yaitu,  calon pembimbing harus menguasai tiga kriteria, yaitu keahlian 

membimbing siswa, membaca dengan fasih sesuai dengan tajwid dan 

mampu menulis hijaiyyah sesuai dengan kaidah. Apabila salah satu 

tidak sesuai, mereka tidak terpilih menjadi pembimbing di SDMT 

Ponorogo. Hal ini, diungkapkan oleh Bapak Farid M.Pd.I., Ketua 

pembimbing iqra berikut ini. 

Cara menentukan pembimbing iqra yaitu dengan melihat hal, 

mulai keahlian dalam membimbing, membaca dengan fasih 

sesuai dengan tajwid dan mampu menulis huruf hijaiyyah 

sesuai dengan kaidah yang benar.
98

 

 

Setelah ditemukan pembimbing yang masuk dalam kriteria, 

guru mempersilahakan masuk kelas dengan sistem pembelajaran siswa 

dikelompokan menjadi enam kelompok sesuai dengan pembimbing 

yang telah ditentukan sekolah. Dalam proses pembelajaran, kedudukan 

pembimbing iqra sangat penting demi tercapainya tujuan yang 

diinginkan. Pembimbing iqra di SDMT Ponorogo dipilih melalui tes. 

Meningkatkan kemampuan membaca dan menulis Alquran 

dapat terlaksana dengan baik jika menggunakan imlak dan tajwid. 

Imlak, yaitu perbuatan menyebut perkataan ayat dan lain-lain supaya 

ditulis orang lain. Selanjutnya, tajwid adalah suatu ilmu yang 

mempelajari cara membunyikan huruf-huruf yang terdapat dalam kitab 

suci Alquran. Kemudian, muroja’ah, yakni mengulang kembali 
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pelajaran yang telah lewat. Dalam pembelajaran iqra di SDMT 

Ponorogo, sebelum pembelajaran berlangsung diterapkan imlak, 

tajwid, dan muroja’ah dilakukan secara bergantian. Hal ini yang 

diungkapkan oleh, yaitu Bapak Subandi S.Pd.I., wali kelas satu sebagai 

berikut. 

Proses pelaksanaan belajar mengajar iqra di SDMT. Sebelum 

mengaji kira-kira sepuluh menit ada kegiatan belajar mengajar 

meliputi tajwid, imlak dan muroja’ah. Untuk tajwid sendiri 

kegunaannya untuk mengetes siswa sudah bisa membunyikan 

huruf-huruf dalam Alquran dengan lancar atau belum, 

sedangkan imlak digunakan untuk mengetes apakah dalam 

menulis huruf-huruf Alquran apakah banyak yang salah atau 

sudah benar. Selanjutnya, muroja’ah mengulang kembali 

pembelajaran yang telah lewat.
99

 
 

Sebelum kegiatan belajar mengajar iqra guru mengajarkan 

tajwid, imlak dan muroja’ah. Hal ini bertujuan untuk mengetes 

kemampuan siswa dalam penguasaan membaca dan menulis Alquran 

dengan metode iqra.  

    Sebelum pembelajaran iqra dimulai sebelumnya ternyata ada 

refleksi terlebih dahulu guna menilai tingkat kefahaman siswa seperti  

imla (cara menulis huruf hijaiyyah dengan benar) atau guru biasanya 

memberikan pertanyaan mengenai materi kemarin, kemudian  siswa 

ditunjuk salah satu untuk menjawab.
100

  Berdasarkan observasi 

tersebut, terlihat bahwa program pembelajaran iqra sudah berjalan 

dengan baik. Siswa sudah mulai aktif dalam  kegiatan pembelajaran 

membaca dan menulis iqra.  
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Di SDMT Ponorogo terdapat beberapa kegiatan sebelum 

pembelajaran iqra. Hal ini seperti yang dikatakan Bapak Subandi 

S.Pd.I, guru kelas satu di SDMT Ponorogo, yaitu berikut ini. 

Guru Mengadakan latihan pembiasaan cara menulis huruf  

hijaiyyah (imlak). 

Belajar Makhroj terlebih dahulu, agar siswa fasih dalam 

membaca Alquran. 

Belajar Tajwid agar siswa  aktif dalam membedakan 

bacaan-bacaan Alquran. 

Pembelarajaran iqra tersebut, pembelajarannya diadakan 

setiap seminggu sekali, pembelajarannya  dalam hal 

membaca dan menulis Alquran.  Selain itu, pembelajaran 

juga dilakukan oleh guru melalui  pemberian contoh sikap 

atau tingkah laku yang baik. Selain itu juga, tak henti-

hentinya bapak atau ibu guru dan pembimbing 

mengingatkan dan memberikan motivasi atau dorongan 

agar siswa dapat melakukan semua pembelajaran dengan 

baik.
101

 

 

b. Pelaksanaan  

Dalam pelaksanaan pembelajaran iqra,  satu orang pembimbing 

memegang tiga sampai enam siswa. Hal ini menunjukkan bahwa 

kedudukan guru atau pembimbing sangat berdekatan dengan siswa. 

Dengan demikian, guru bisa secara langsung mengkondisikan siswa 

dengan mudah.
102

 

Dalam pembelajaran iqra untuk kelas satu, guru cenderung 

harus lebih telaten dalam membimbing. Sebab, kemampuan siswa 

kelas satu berbeda-beda.
103

 Ada yang belum tahu sama sekali macam-

macam huruf hijaiyyah dan ada yang sudah mengetahui dengan paham 

karena lingkungan mereka pun berbeda. Guru mengharapkan  dalam 
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setiap pertemuannya, siswa menyetorkan minimal satu baris lafad. Hal 

ini, sebagaimana di ungkapkan Bapak Farid S.Pd.I., ketua pembimbing 

iqra sebagai berikut. 

“Dalam pelaksanaan iqra yang saya ampu diharap siswa 

menyetorkan satu baris lafad huruf hijaiyyah dalam setiap 

pertemuannya.”
104

 

 

Dalam pelaksanaan pembelajaran iqra untuk kelas dua, 

pembelajaran cenderung  lebih cepat. Mayoritas siswa sudah bisa 

membaca dan menulis dengan benar. Pada pembelajaran ini, siswa 

dituntut untuk mandiri dalam membaca iqra. Hal ini, sebagaimana 

diungkapkan Ibu Nikmatul Laily S.Pd.I., pembimbing iqra sebagai 

berikut. 

“Dalam pembelajaran iqra yang saya ampu, saya menyarankan 

siswa benar-benar siap ketika mengkaji iqra, siswa harus harus 

mampu membaca dan menulis dengan baik” 
105

 

 

Dalam pelaksanaanya, siswa memiliki cara masing-masing 

dalam belajar. Salah satunya, siswa memilih waktu yang tepat. Karena 

padatnya jadwal pelajaran untuk belajar, siswa memerlukan waktu 

yang lama. Biasanya, waktunya diambil ketika malam setelah 

Maghrib. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Arwi Yusuf, siswa 

kelas I Al Busyro SDMT Ponorogo berikut ini. 

Saya belajar iqra pada malam hari setalah salat maghrib, karena 

waktu sangat cocok belajar dan tidak khawatir lupa tersela-sela 

pelajaran yang lain.
106
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Dengan metode iqra, siswa juga memiliki motivasi belajar 

lebih. Siswa lebih semangat dalam belajar, siswa bisa secara langsung 

membaca dan menulis iqra dengan bimbingan guru iqra. Apabila 

siswa  tidak paham langsung ditanyakan kepada pembimbingnya dan 

pembimbing menjelaskan. Hal ini juga diungkapkan Arwi Yusuf, 

siswa kelas 1 berikut ini. 

Yang memotivasi saya dalam mengikuti pembelajaran iqra, 

saya senang saya bisa membaca dan menulis Alquran dengan 

benar dengan bimbingan langsung dengan pembimbing iqra.
107

  

 

Berdasarkan pernyataan Bapak Subandi S.Pd.I dan Ibu Nikmatul 

Laily S.Pd.I., terlaksananya pembelajaran iqra di SDMT Ponorogo 

didukung anak sendiri. Kemauan anak yang cenderung tinggi akan 

mempermudah tercapainya progam sekolah. Selain itu, Bapak ibu 

guru dan wali murid juga memiliki peranan yang penting sebagai 

pendukung anak dalam proses pembelajaran. Sehingga pembelajaran 

membaca dan menulis Alquran metode iqra dapat berjalan dengan 

baik dan lancar. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa implementasi 

pembelajaran iqra di SDMT Ponorogo sebagai berikut. 

a. Sebelum pembelajaran dimulai ada pertanyaan terkait pelajaran 

yang lalu. 

b.  Pembelajaran iqra dimulai pukul 11:00-12:00, dan kelas satu 

hari Rabu dan Kamis kelas dua. 
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c. Setiap pembimbing memegang 3-6 siswa 

d. Diadakan tes per iqra nya setiap sebulan sekali, dan tes 

kenaikan tingkatnya setiap tahun sekali. 

2. Faktor-Faktor Pendukung Pelaksanaan Metode Iqra dalam  

Meningkatkan Kemampuan Membaca dan Menulis kelas 1 dan 2 di 

SD Muhammadiyah Terpadu Ponorogo tahun pelajaran 2017/2018 

Pelaksanaan  pembelajaran iqra merupakan program dari sekolah 

dan sudah bisa berjalan dengan baik atas bantuan pembimbing  dan 

antusias para siswa. Dengan kegiatan pembelajaran iqra, siswa dan guru 

ikut terbantu dalam kemampuan membaca dan menulis Alquran. 
108

 

Semua itu tidak lepas dari keberhasilan pembimbing dalam 

membimbing siswanya. Adapun faktor-faktor yang mendukung 

kemampuan membaca dan menulis Alquran adalah diadakannya tes per 

iqra siswa, buku penilaian setiap setorannya. Dalam hal ini, siswa akan 

merasa mempunyai beban, karena hasilnya akan dilihat oleh orang tua 

siswa tersebut. Sesuai dengan pernyataan Bapak Subandi S.Pd.I. sebagai 

berikut. 

Tes dilakukan secara berkelompok, disini ada tim yaitu para 

pembimbing iqra dari luar. Untuk kelas 1 dan kelas 2  ada 6 

pembimbing iqra. Pembimbing dibagi dalam satu kelas dan 

berkelompok dalam satu kelompok setiap pembimbing memegang 

3-6 siswa-siswi, untuk mengajar dan menguji tes iqra begitu pula 

dengan  kelas 2, pembimbing yang memegang siswa yang paling 

paham masing-masing kemampuannya jadi, cara mengetahui 

kemampuannya pun siswa harus mencari pembimbing mereka 

masing-masing.
109

 
 

                                                             
108 Lihat Transkip Observasi Nomor: 02/O/15-V/2018 
109 Lihat Transkip Wawancara Nomor: 01/W/05-V/2018 



78 

 

 

Pada tanggal 15 Mei 2018, peneliti datang ke SD Muhammadiyah 

Terpadu Ponorogo untuk melakukan observasi kegiatan pembelajaran 

iqra. Pada saat itu, kegiatan rutin pembelajaran iqra akan dimulai.
110

  

Wali kelas pun juga hadir untuk mengawasi dan melihat 

berjalannya pembelajaran tersebut. Pukul 11.00 tepat kegiatan dimulai 

dan sebelum semua kegiatan dimulai bersama-sama membaca doa. 

Kemudian diberi pertanyaan materi kemarin, yaitu cara membaca Alquran 

dengan baik  dan juga diberikan pengarahan sedikit kemudian mereka 

masuk pembelajaran iqra tersebut. Dengan didampingi masing-masing 

guru pembimbingnya.
111

  

Satu pembimbing memegang 3-6 siswa. Diharapkan  pembimbing 

memahami kemampuan siswa yang mereka bimbing. Setelah proses 

pembelajaran diadakan tes, pembimbing akan mengetahui kemampuan 

membaca dan menulis Alquran siswa. Jadi, tes sangat mendukung dalam 

pembelajaran iqra berlangsung. Tes di sini ada bermacam-macam, yaitu 

sebagai berikut. 

“Setelah selesai iqra nanti ujian atau imtihan setahun sekali, 

sebelumya ujian muktabah terlebih dahulu tes setiap bab per iqra 

nya nanti guru yang memilihkan bagian yang sulit-sulit.”
112

 

Seperti yang dikatakan beliau Bapak Subandi S.Pd.I., untuk 

mengetahui hasil kemampun membaca dan menulis Alquran 

menggunakan metode iqra diadakan tes. Bahkan, setiap kenaikan  per 

iqranya juga diadakan tes muktabah. Dalam tes tersebut, guru yang 
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memilihkan bagian yang sulit-sulit. Setiap tahunnya juga tes kenaikan 

tingkat. Selain itu, setiap harinya juga ada penilaian yang dicatat dalam 

kartu prestasi siswa dan di dalamnya juga ada paraf wali murid agar orang 

tua siswa juga ikut berpatisipasi dalam membimbing anak-anak mereka. 

Metode itu pasti ada kurang dan lebihnya dalam pembelajaran.
113

 

Selain evaluasi, terkait dengan pembelajaran iqra yang ada di SD 

Muhammadiyah Terpadu, ada beberapa tambahan pendukung dalam 

pembelajarannya. Seperti yang dikatakan  bapak Farid M.Pd.I berikut ini. 

Adanya tim pembimbing dari luar, dalam satu rombel ada 6 orang. 

Dan satu pembimbing diusahakan memegang 3 siswa, selalu ada 

pengawasan dari pembimbing, ditambah ada les sore, strategi 

pembelajaran difokuskan dalam satu pembelajaran antara membaca 

dan menulis di pisah.
114

 

Jadi, diadakannya evaluasi, mengundang pembimbing dari luar, di 

tambah les sore, dan pembelajarannya difokuskan dalam satu pelajaran 

antara membaca dan menulis dipisah, pembelajarann tersebut sangat 

mendukung pelaksanaan pembelajaran iqra karena siswa cenderung lebih 

giat dalam berlatih. Siswa juga merasa bersemangat mempunyai tanggung 

jawab untuk naik tingkat iqra selanjutnya. Mereka berlomba-lomba 

dengan teman sebaya agar mendapatkan hasil yang maksimal. Siswa juga 

antusias mengikuti pembelajaran iqra seperti yang dikatakan oleh Arwi 

Yusuf  siswa kelas 1 yang mengikuti pembelajaran iqra.  

Saya sangat menikmati pembelajaran iqra tersebut. Saya senang 

mengikutinya. Karena saya bisa menulis hijaiyyah dengan baik 

dan bisa membaca dengan fasih dan benar.  
   

                                                             
113

Lihat Transkip Dokumentasi Nomor: 05/D/07-VI/2018 
114 Lihat Transkip Wawancara Nomor   : 04/W/09-VII/2018 



80 

 

 

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan tampak faktor 

pendukung dalam pembelajaran iqra. Adapun faktor pendukung dalam 

pembelajaran iqra adalah sebagai berikut. 

1. Diadakan tes bagi siswa setiap satu tahun sekali. 

2. Pembimbing iqra pun juga ada tes, dan harus menguasai tata 

baca Alquran mulai dari tajwid, makhorijul huruf dan lain 

sebagainya. 

3. Sebagian orang tua siswa sangat berpartisipasi dalam 

membimbing belajar putra putri mereka.
115

 

Metode pembelajaran iqra mempunyai kekurangan dan kelebihan. 

Contohnya, di kelas siswa diajarkan membaca Alquran tetapi belum tentu 

hal tersebut dikerjakan di rumah.
116

 Sebab itu, sekolah menyediakan buku 

yang berisi kolom orang tua untuk bekerja sama dalam mengajarkan 

membaca dan menulis Alquran. Hal ini diungkapkan Bapak Subandi 

S.Pd.I., berikut ini. 

Setiap metode pasti ada kurang lebihnya tergantung kedua belah 

pihak dalam mengondisikannya, contoh kita di kelas sudah 

menasehati siswa tetapi kalau di rumah harus ngaji dan lain-lain, 

tetapi jika orang tua tidak mendukung kan sama saja. Maka dari itu 

kita menyediakan buku yang berisi kolom orang tua, kalau ada 

paraf  kosong berarti orang tua tidak mau menyimak di rumah.
117

 

 

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara, dokumentasi. 

dalam pembelajaran iqra dilakukan secara individual, interaksi atau 

pendekatan dalam pembelajaran, bimbingan pembelajaran serta keaktifan 
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siswa pada saat pembelajaran berlangsung. Dengan menggunakan metode 

iqra, anak akan cenderung berlatih. Meskipun demikian, anak harus tetap 

dibimbing oleh orang tuanya dan guru. 

3. Faktor-Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Metode Iqra untuk 

Meningkatkan Kemampuan Membaca dan Menulis kelas 1 dan 2 di 

SD Muhammadiyah Terpadu Ponorogo tahun pelajaran 2017/2018 

Faktor-faktor yang menghambat kemampuan membaca dan 

menulis Alquran adalah lama belajar siswa. Dalam hal ini lama, belajar 

membaca dan menulis Alquran siswa yang dibatasi selama satu jam 

perminggu nya, dan motivasi dari orang tua juga dibutuhkan. 

Untuk itu, orang tua, siswa, dan guru harus selalu bekerja sama 

dalam membimbing anaknya. Apabila tidak, anak cenderung bermalas-

malasan karena mereka merasa tidak ada yang membimbing dan 

menyuruh untuk belajar.
118

 Salah satu pembimbing iqra ibu Nikmatul 

Laily mengungkapkan. 

Bahwa banyak sekali hambatan-hambatan pada saat pembelajaran 

iqra berlangsung yaitu, sebagai berikut. Pengajaran iqra kurang 

maksimal karena banyak siswa yang belum bisa membaca Alquran 

secara lancar. Masih banyak terjadi kesalahan dalam pembelajaran 

imlak atau cara menulis. Pengajaran iqra hanya untuk kelas satu 

dan dua.
119

  
 

Hambatan dalam pembelajaran iqra, yaitu siswa belum bisa 

membaca secara lancar dan menulis Alquran dengan baik. Oleh karena itu, 

untuk memaksimalkan pembelajaran membaca dan menulis Alquran 

dengan metode iqra yang diberikan guru, beliau mengimbau kepada semua 
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siswa-siswi kelas 1 dan 2 untuk aktif mengikuti pembelajaran yang ada 

dan harus lebih giat belajar membaca dan menulis Alquran. 

Sebagai guru dalam pembelajaran iqra, ibu Nikmatul Laily S.Pd.I 

selalu memberikan motivasi agar siswa-siswi giat dalam  membaca iqra 

dan berlatih menulis iqra. Di samping itu, beliau selalu mengingatkan 

siswa-siswinya untuk berbuat kebaikan. Misalnya, Sopan santun, hormat 

kepada yang lebih tua, mempunyai toleransi yang tinggi, jujur dan lain 

sebagainya.  

  Minat siswa terhadap pembelajaran masih kurang. Ada siswa 

yang kurang respon dalam mengikuti kegiatan pembelajaran iqra. Mereka 

bersemangat tetapi bukan dari hatinya karena kehadiran dan penilaian guru 

saja. Hal ini seperti yang diungkapkan Arwi Yusuf, siswa kelas 1 Al-

Busyro. 

Kalau tidak setoran nanti tidak dinilai oleh ibu guru dan tidak 

akan cepat naik ke jilid selanjutnya. Absen jam BTA kalau tidak 

mengikuti nanti di A (Alfa)
120

 

 

Sarana dan prasarana yang kurang memadai juga menjadi 

penghambat pembelajaran Alquran dengan metode iqra, Kerjasama 

pembimbing dan orang tua masih kurang, sehingga siswa banyak yang 

meremehkan dan mempengaruhi temannya yang lain maksudnya  untuk . 

Hal ini diungkapakan oleh Ibu Imroatul Hasanah Selaku Wali siswa kelas 

1 berikut ini. 

Sekarang saya menemani mbak, dulu saya hanya menyuruh saja, 

tidak menemaninya, karena kebetulan saya baru pulang dari kerja. 
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Jadi, saya cuman minta anak, untuk mengaji dan tidak saya awasi, 

ternyata anak saya tidak mau belajar. Setelah itu, saya meminta 

mbaknya untuk mengawasi anak saya belajar sampai Pukul 

19.00.
121

 

 

Berdasarkan data di atas jelas bahwa pentingnya  pelaksanaan, 

pengawasan dan evaluasi untuk menjadikan tercapainya program 

pembelajaran dengan metode iqra. Hambatan lain dalam kegiatan 

pembelajaran iqra diungkapkan pula oleh Bapak Farid M.Pd.I., ketua 

pembimbing iqra di SD Muhammadiyah Terpadu Ponorogo berikut ini. 

Adapun hambatan pembelajaran iqra, yaitu faktor dari luar  

sebagai berikut. peran orang tua dalam mengawasi muroja’ah di 

rumah sangat kurang misalnya yang diharapkan dari sekolah 

adalah orang tua menyimak jika anaknya membaca tapi 

kenyataanya orang tua hanya menyuruh saja tidak menemani, 

kompetensi siswa yang berbeda (dalam satu kelompok ada anak 

yang kompetensinya kurang.
122

 

 

Berdasarkan data tampak bahwa hambatan dari luar dalam 

pembelajaran iqra juga terjadi. Yang dimaksud hambatan dari luar, yaitu 

peran  serta orang tua. Terkadang, orang tua hanya menyuruh siswa untuk 

membaca Alquran tanpa menyimaknya. Jadi, peran orang tua sangat 

dibutuhkan. Orang tua selalu membimbing anak dan menyimak dalam 

membacanya agar siswa faham akan salahnya. Tidak hanya menyuruhnya 

saja.  

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa faktor penghambat 

dalam pembelajaran iqra adalah sebagai berikut. 
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a. Masih banyak siswa yang berlarian saat pembelajaran 

berlangsung. 

b. Siswa cenderung ramai  dan bermain sendiri pada saat 

menunggu giliran maju menyetorkan bacaan. 

c. Sebagian siswa cenderung tidak mengikuti pembelajaran 

dengan baik. Pada saat pembelajaran menulis karena 

kurangnya motivasi pada diri siswa. 
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BAB V 

  ANALISIS DATA 

 

A. Implementasi Metode Iqra dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca 

Fasih dan Menulis Alquran di Sekolah Dasar Muhammadiyah Terpadu 

Ponorogo tahun pelajaran 2017/2018 

Dalam proses pembelajaran, kedudukan pembimbing iqra sangat 

penting demi tercapainya tujuan yang diinginkan. Dalam pelaksanaan 

pemilihan pembimbing iqra di SDMT Ponorogo, dilakukan melalui tes. Calon 

pembimbing harus menguasai tiga kriteria, yaitu keahlian membimbing siswa, 

membaca dengan fasih sesuai dengan tajwid dan mampu menulis huruf 

hijaiyyah sesuai dengan kaidah. Apabila salah satu tidak sesuai, ia tidak 

terpilih menjadi pembimbing di SDMT Ponorogo.  

Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Mulyasa bahwa dalam diri 

pendidik harus mempunyai empat kompetensi yang harus dimilikinya, yaitu 

kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, 

kompetensi sosial. Kompetensi pedagogik, yaitu kemampauan mengelola 

pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, 

perancangan dan pelaksanaan pembelajaraan, evaluasi hasil belajar dan 

pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang 

dimilikinya. Kompetensi kepribadian, yaitu kemampuan kepribadian yang 

mantab, arif, bijaksana, menjadi teladan siswa dan berakhlak mulia. 

Kompetensi profesional, yaitu kemampuan mengusai materi pembelajaran 
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secara meluas dan mendalam. Kompetensi sosial, yaitu kemampuan guru 

sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara 

efektif dengan siswa.
123

 

Dengan demikian, pemilihan pembimbing iqra di SDMT Ponorogo 

sudah memenuhi keempat kompetensi yang harus dimiliki oleh pembimbing. 

Hal ini, dilaksanakan agar dalam proses pelaksanaanya nanti, pembimbing 

benar-benar memiliki kompetensi yang baik dan harapannya bisa membuat 

proses pembelajaran berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang 

diinginkan. 

Dalam pelaksanaan pembelajaran iqra ada dua tahap, yaitu pra 

pelaksanaan dan pelaksanaan. 

1. Pra Pelaksanaan 

Hal pertama yang dilaksanakan dalam pembelajaran iqra adalah 

pembagian kelompok. Pembagian kelompok tersebut sesuai dengan 

pembagian dari sekolah. Setiap pembimbing memegang tiga siswa.  

Pembagian kelompok disesuaikan dengan kemampauan siswa agar 

mereka dalam kondisi yang sama. Kondisi siswa yang sama ini bisa 

memudahkan pemberian layanan yang sama pula. Hal ini dilakukan agar 

dalam proses belajar mengajar berjalan dengan lancar dan tertib sehingga 

dapat mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang telah direncanakan. 
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2. Pelaksanaan 

Pelaksanaan iqra di SDMT Ponorogo mempunyai tujuan 

sebagaimana terkandung dalam tujuan pendidikan nasional, yaitu 

mencerdaskan bangsa dan mengembangkan sumber daya manusia yang 

tersusun dalam visi SDMT Ponorogo, yaitu “Terdepan dalam 

mengembangkan pendidikan berbasis tauhid dan lifeskill.” 

Hal ini sesuai dengan pendidikan Islam sebagai usaha dalam 

membimbing jasmani, rohani berdasarkan hukum Islam agar terbentuk 

kepribadian yang memiliki nilai-nilai Islam. Dengan demikian, siswa 

dapat memilih dan menentukan secara bertanggung jawab terhadap apa 

yang diperbuat berdasarkan nilai-nilai Islam. 

Pembelajaran iqra dimulai dengan berdoa yang bertujuan untuk 

melatih dan membiasakan bahwa setiap aktivitas itu diawali dengan doa. 

Kemudian, guru mengulangi pembelajaran yang lalu untuk mengevaluasi 

tingkat pemahaman siswa terhadap pelajaran yang sudah diberikan. 

Selanjutnya, untuk mengetahui tingkat perkembangan membaca siswa, 

guru pembimbing menunjuk beberapa siswa untuk membaca iqra. 

Kemudian dilanjutkan dengan pelajaran tajwid, imlak, dan muroja’ah. 

Selanjutnya, pembagian kelompok setoran yang terdiri atas satu 

pembimbing mengampu 3-6 siswa. Sistem setorannya, yaitu siswa maju 

satu persatu. Siswa yang lain membaca yang akan disetorkan. sambil 

menunggu gilirannya, siswa yang sudah setoran diperbolehkan untuk 

setoran lagi apabila waktu masih cukup. 
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Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa implementasi 

pembelajaran iqra sebagai berikut. 

e. Diadakannya pertanyaan-pertanyaan mengenai pembelajaran 

yang lalu membuat siswa menjadi lebih memahami pelajaran 

yang akan dipelajari. 

f. Pembelajaran iqra dimulai pukul 11:00 sampai 12:00 untuk 

waktu satu jam sudah dikatakan pas karena siswa jika pelajaran 

lama-lama akan merasa jenuh. 

g. Dalam pembelajaran iqra satu pembimbing memegang 3-6 

siswa, pembelajaran lebih efektif lagi karena didukung oleh 

pembimbing yang sangat kompeten dalam membimbing.  

h. Dalam pembelajaran tersebut diadakan tes per iqra nya guna 

mengetahui kemampuan dan kefahaman siswa dalam membaca 

dan menulis Alquran . 

 

B. Faktor Pendukung dalam Pelaksanaan Metode Iqra untuk 

Mengembangkan Kemampuan Membaca dan Menulis di SD 

Muhammadiyah Terpadu Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018 

Progam pembelajaran iqra, sudah berjalan dengan baik atas bantuan 

pembimbing. Pembelajaran senantiasa memberikan dukungan kepada siswa-

siswinya untuk selalu aktif dalam kegiatan pembelajaran membaca dan 

menulis Alquran. Dengan demikian, siswa akan gemar dan rajin dalam 

membaca dan menulis Alquran melalui metode iqra. Hal tersebut tidak lepas 
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dari dukungan pembelajarannya. Adapun faktor pendukung dalam 

pembelajaran iqra di SDMT Ponorogo adalah: 

1. Semua pembimbing iqra dapat membaca secara fasih dengan tajwid yang 

benar dan menulis huruf Alquran sesuai dengan kaidah, serta melaksanakan 

salat. Itu merupakan syarat menjadi pembimbing iqra di SDMT Ponorogo. 

2. Tersedianya buku panduan iqra dan alat-alat pembelajaran lainnya seperti 

kartu penilaian siswa, kaset, type recorder dan alat-alat pembelajaran yang 

menunjang. 

3. Untuk menunjang agar siswa mampu membaca dan menulis Alquran 

dengan mudah, cepat dan baik sesuai dengan metode iqra, SDMT 

Ponorogo mendirikan les sore, les tersebut bermacam-macam ada tahfidz, 

iqra, qira’ah.  

4. Sikap ulet atau teliti, serta tekun dalam mengajar siswa, kriteria yang 

dimiliki oleh pembimbing iqra dalam melaksanakan pembelajaran iqra. 

5. Ada tes per iqra, yang dilakukan oleh penanggung jawab pelaksanaan 

metode tersebut. Guru atau pembimbing bisa mengetahui seberapa jauh 

kemampuan yang dimiliki siswa dalam membaca dan menulis Alquran 

dengan metode iqra. 

6. Sebagaian dukungan sangat diperlukan dalam pembelajaran membaca dan 

menulis Alquran metode iqra 

Setelah diberikan pembelajaran membaca dan menulis Alquran dengan 

metode iqra, siswa SD Muhammadiyah Terpadu Ponorogo banyak terjadi 

peningkatan. Banyak siswa yang menjadi lancar dalam membaca dan menulis 
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Alquran dengan metode iqra. Yang dulunya tidak mengerti makhorij>ul 

huruf, sedikit demi sedikit menjadi paham. Para siswa-siswi kelas 1 dan 2 

mengaku mempunyai banyak manfaat dari pembelajaran iqra untuk 

menjadikan membaca dan menulis Alquran. Mereka, kini mampu membaca 

dengan fasih dan menulis dengan lancar. 

Dari analisis data yang telah diuraikan, peneliti dapat mengambil 

kesimpulan bahwa dukungan dari orang tua pun juga perlu karena apabila 

tidak, siswa cenderung meremehkan motivasi dari guru.  Hasil dari pemberian 

pembelajaran iqra pada siswa-siswi kelas 1 dan 2 di SD Muhammadiyah 

Terpadu Ponorogo dalam mengembangkan membaca dan menulis Alquran  

sudah sangat maksimal. Cara membaca dan menulis Alquran menjadi lebih 

baik dengan metode iqra dan siswa-siswi rajin ketika belajar iqra. Selain itu, 

Guru lebih bersemangat untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam 

membaca dan menulis Alquran menggunakan metode iqra. 

C. Faktor yang Menghambat dalam Pelaksanaan Metode Iqra untuk 

Mengembangkan Kemampuan Membaca dan Menulis kelas 1 dan 2 di 

SD Muhammadiyah Terpadu Ponorogo tahun pelajaran 2017/2018 

Adapun faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pembelajaran 

iqra di SDMT Ponorogo adalah ketidakmampuan yang meningkat dalam 

membaca dan menulis Alquran.  Khususnya SDMT Ponorogo. Dengan alokasi 

waktu yang sangat singkat hanya 1 jam per minggu, seorang guru dan 

pembimbing dituntut untuk menyampaikan materi yang sangat banyak mulai 
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dari imlak, tajwid, makhroj  dan sebagainya.
124

 Berikut faktor penghambat 

dalam pembelajaran iqra 

1. Terbatasnya waktu yang tersedia untuk materi baca tulis Alquran 

2. Media pembelajaran kurang memadai. 

3. Kurang adanya kesadaran dari sebagian orang tua yang memperhatikan 

anaknya dalam pembelajaran Alquran.  

Di SD Muhammadiyah Terpadu Ponorogo, guru merupakan teladan 

yang baik dan tingkah lakunya pun akan dicontoh oleh siswa-siswinya. Selain 

itu, guru juga sebagai orang tua siswa di sekolah dan sebagai pembimbing 

dalam pembelajaran membaca dan menulis Alquran. Jadi, guru dan orang tua 

siswa sebaiknya saling bekerja sama dalam membimbing siswa. Jika antara 

orang tua dan guru bertolak pemikiran dalam membimbing siswa, siswa 

cenderung bermalas-malasan karena menurut mereka orang tuannya membela 

mereka. 

Lingkungan dapat membentuk pribadi, sikap, nilai, dan kemampuan 

bahasa anak. Kondisi rumah mempengaruhi pribadi dan penyesuaian diri anak 

dalam masyarakat. Kondisi itu dapat membantu anak dan mengalangi anak 

belajar membaca. Anak yang tinggal di rumah harmonis, rumah yang penuh 

dengan cinta kasih, yang orang tuanya memahami anak-anaknya, dan 

mempersiapkan mereka dengan rasa harga diri yang tinggi, tidak akan 

menemukan kendala dalam membaca. 

                                                             
124

 Budiyanto, Prinsip-Prinsip Metodologi Buku Iqra (Yogyakarta: Team Tadarus 

”AMM”,1995),2. 
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Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat 

pembelajaran adalah terbatasnya waktu yang tersedia untuk materi baca tulis 

Alquran, media pembelajaran kurang, kurang adanya kesadaran dari sebagian 

orang tua yang memperhatikan anaknya dalam pembelajaran Alquran. Sebab 

itu, peran orang tua sangat dibutuhkan dalam mengawasi dan menyimak 

muroja’ah agar bisa pribadi dan kemampuan anak di rumah. Faktanya orang 

tua hanya menyuruh dan tidak menemani anak dalam belajar dan muroja’ah. 

Dalam penelitian wawancara dengan wali siswa di SDMT Ponorogo. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penilitian tentang pembelajaran membaca dan 

menulis Alquran menggunakan metode iqra kelas 1 dan 2 di SD 

Muhammadiyah Terpadu, Ponorogo dapat ditarik beberapa kesimpulan: 

1. Implementasi pembelajaran iqra dalam meningkatkan membaca dan 

menulis Alquran di SDMT Ponorogo memberikan dampak positif, hal ini 

ditandai dengan semangkin meningkatnya kemampuan siswa. Selain itu, 

siswa juga dapat membaca dengan benar sesuai ilmu tajwid, dan menulis 

sesuai kaidah Alquran. 

2. Faktor pendukung dalam pelaksanaan pembelajaran iqra di SDMT 

Ponorogo, yaitu sebagai berikut. 

a) Tersedianya tenaga pengajar yang kompeten.  

b) Tersedianya buku panduan iqra dan alat-alat pembelajaran lainnya 

seperti kartu penilaian siswa, kaset, type recorder dan alat-alat 

pembelajaran yang menunjang. 

c) Sikap ulet yang dimiliki oleh pembimbing iqra dalam melaksanakan 

pembelajaran iqra. 

3. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pembelajaran iqra di SDMT 

Ponorogo, yaitu sebagai berikut. 

a. Terbatasnya waktu yang tersedia untuk materi baca tulis Alquran 
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b. Media pembelajaran kurang 

c. Kurangnya kesadaran dari sebagian orang tua untuk memperhatikan 

anaknya dalam pembelajaran Alquran. 

 

B. Saran 

Setelah mengadakan penelitian dan menemukan kesimpulan terkait 

dengan pembelajaran membaca dan menulis Alquran metode iqra siswa kelas 

1 dan 2 di SD Muhammadiyah Terpadu Ponorogo, peneliti memberikan 

beberapa saran yang dapat meningkatkan kemampuan membaca dan menulis 

Alquran di SD Muhammadiyah Terpadu Ponorogo. 

1. Saran untuk sekolah 

Diharapkan Lembaga SDMT Ponorogo menyediakan fasilitas untuk guru 

pembimbing dan siswa agar terciptanya pembelajaran Alquran melalui 

metode iqra yang lebih baik. Misalnya, alat peraga pembelajaran atau 

workshop membaca Alquran dengan metode iqra untuk guru pembimbing. 

2. Saran bagi guru 

. Diharapkan guru meningkatkan kompetensi membaca dan menulis 

Alquran dengan mengikuti pelatihan-pelatihan metode membaca Alquran 

melalui iqra dan memodifikasi pembelajran iqra yang menyenangkan dan 

lebih bermakna untuk siswa.  
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3. Saran bagi siswa  

Diharapkan semua siswa rajin dalam mengikuti pembelajaran tambahan 

membaca dan menulis Alquran melalui metode iqra, agar menjadi 

generasi yang berwawasan keagamaan dan berakhlak Qurani.  

4. Bagi wali murid 

Diharapkan semua wali murid memberikan motivasi kepada putra-putrinya 

untuk giat dalam belajar membaca dan menulis Alquran dan selalu 

mengawasi perkembangan putra-putrinya. 
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