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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Alquran bagi kehidupan manusia sangat 

diperlukan pendidikan Alquran bagi anak-anak sebagai 

generasi penerus bangsa, sementara itu apabila 

memperhatikan kehidupan masih banyak diantara 

generasi muda islam yang belum mampu membaca 

Alquran dengan baik dan benar apalagi memahaminya.1 

Dalam hal tersebut maka diperlukan adanya 

kegiatan atau pembelajaran tentang baca tulis Alquran 

tambahan yang diharapkan mampu membekali anak 

dalam hal membaca maupun menulis Alquran dengan 

baik dan lancar. Belajar Alquran itu dapat dibagi 

beberapa tingkatan yaitu belajar membaca sampai lancar 

dan baik menurut kaidah-kaidah yang berlaku belajar arti 

sampai mengerti akan maksud yang terkandung di 

dalamnya, dan terakhir menghafalnya di luar kepala, 

sebagaiman yang di kerjakan sahabat pada masa 

Rasulullah demikian pula pada masa tabiin dan sekarang 

di seluruh negeri Islam. Di dalam pelajaran pendidikan 

agama islam yang hanya 2 jam pelajaran setiap 

minggunya, dirasa kurang efektif untuk menyampaikan 

materi dengan baik. Waktu untuk anak-anak berlatih 

                                                           
1 Din Wahyudin, dkk. Pengatar Pendidikan (Jakarta: Universitas 

Terbuka, 2008), 24. 

1 
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membaca dan menulis huruf Alquran tidak dapat 

maksimal. 

 

Wahyu pertama yang disampaikan kepada Nabi 

Muhammad adalah perintah untuk membaca, dan 

melalui membaca Allah mengajarkan manusia sesuatu 

atau pengetahuan yang tidak diketahui (Surat Al-Alaq, 

96:1-5). Secara tersirat dalam perintah membaca tersebut 

mengandung arti bahwa dengan membaca manusia akan 

memperoleh ilmu pengetahuan.2Kitab suci Alquran yang 

diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW memiliki 

kemukjizatan lafal, membacanya bernilai ibadah, 

diriwayatkan secara mutawatir, yang tertulis secara 

mushaf, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri 

dengan suart An-nas.3Alquran sebagai sumber petunjuk 

dan ilham abadi bagi kehidupan manusia, baik individual 

maupun kolektif.Kitab Alquran juga merupakan 

pedoman yang sangat diperlukan manusia dalam 

mencari jalan hidup yang berdasarkan keadilan, 

kebenaran, kebajikan, dan moral tinggi.4 
 ذَاِلَك اُ ْلِكتَُب الََرْيَب فِْيِه ُهد ى ِلْلُمتَِّقْينَ 

(۲) البقره:    

                                                           
2 Retno Kartini, Kemampuan Membaca dan Menulis Huruf Al-

Quran pada siswa SMP (Jakarta: Puslitbang Lektur Keagamaan, 2010), 9. 
3 Said Agil Husain Al Munawir, Al-Quran Membangun Tradisi 

Kesalehah Hakiki (Jakarta: Ciputat Press, 2002), 5. 
4 Abdullah Abbas Nadwi, Belajar Mudah Bahasa Al-Qur’an 

(Bandung: Mizran, 2000 ), 15. 
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Artinya : Kitab (Alquran) ini tidak ada keraguan 

padanya; petunjuk bagi mereka yang 

bertakwa. (Qs. Al-baqarah: 2)5 

Alquran adalah kalam Allah SWT yang 

diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa 

arab yang terang guna menjelaskan jalan hidup yang 

bermaslahat bagi manusia didunia dan diakhirat.6Dengan 

petunjuk atas pedoman tersebut seseorang akan merujuk 

alam memandang dan menyikapi berbagai persoalan 

yang dihadapinya, menentukan arah serta 

memecahkannya berdasarkan pedoman hidup yang 

diyakini kebenarannya. Tanpa memiliki pedoman hidup, 

seseorang akan terombang-ambing dalam menghadapi 

persoalan hidupnya, baik terhadap diri pribadinya, 

keluarganya, masyarakatnya, maupun bangsanya.  

Oleh karena itu, kiranya tepat apabila 

keberadaan program Baca Tulis Alquran (BTQ) menjadi 

penting sebagai usaha untuk memperkuat proses belajar 

mengajar pada pendidikan formal dalam sisi pendidikan 

keagamaan yang pada umumnya kurang begitu intensif 

diterima oleh anak-anak, baik di tingkat Taman Kanak-

kanak (TK) maupun ditingkat Sekolah Dasar (SD) 

ataupun Madrasah Ibtidaiyah (MI). Sekolah Dasar 

Negeri (SDN) Dolopo merupakan salah satu lembaga 

pendidikan formal yang mempunyai visi “AKU BISA” 

yang memiliki arti berprestasi dan berkembang seiring 

dengan tuntutan erra sekarang dan era mendatang, demi 

                                                           
5 Departemen Agama RI, Mushaf Alquran dan Terjemahnya 

(Jakarta: Al-Huda,2002), 3 
6 Hery Noer Aly, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: logos, 1999), 32. 
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agama nusa dan bangsa. Untuk menunjang visi tersebut, 

SDN Dolopo 2 menyelenggarakan program Baca Tulis 

Quran (BTQ). Program baca tulis Alquran adalah 

kegiatan pembelajaran Alquran mengenai aturan-aturan 

yang telah ditetapkan seperti muhkorijul huruf, panjang 

pendek, kaidah tajwid, dan ghorib sehingga tidak terjadi 

perubahan makna.7Hakikat dalam Program BTQ adalah 

untuk menghantarkan siswa menguasai konsep-konsep 

membaca dan menulis serta keterkaitannya untuk 

memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, 

Kemampuan membaca Alquran dengan baik dan benar 

merupakan target dan sekaligus merupakan tujuan yang 

harus dicapai yang dimiliki oleh setiap peserta didik. 

Untuk memudahkan mengajarkan membaca dan menulis 

Alquran pada anak-anak perlu menggunakan metode 

pengajaran yang tepat, karena dalam pengajaran ini yang 

paling penting ialah keterampilan membaca Alquran 

dengan baik dan sesuai dengan kaidah yang disusun 

dalam ilmu tajwid.8 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka guru 

Sekolah Dasar (SD) atupun Madrasah Ibtidaiyah (MI) 

dituntut untuk mempunyai terobosan-terobosan baru 

yang dinilai dapat meningkatkan pengetahuan agama 

islam. Guru harus mampu menyisipkan nilai-nilai 

pendidikan islam didalam setiap kegiatan yang ada di 

sekolah, salah atunya adalah melalui program Baca Tulis 

Quran (BTQ) guna menutupi kurangnya jam 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam, dalam proses 

pembelajarannya guru menyampaikan pelajaran dengan 

                                                           
7 Hery Noer Aly, Ilmu Pendidikan Islam, 32. 
8Ibid…, 34. 
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baik agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan 

baik pula. Untuk dapat mengetahui bagaimana 

pelaksanaan program membaca dan menulis Alquran, 

maka penulis merumuskan judul:“ Implementasi 

Program Baca Tulis Quran (BTQ) Di SDN Dolopo 2 

Kabupaten Madiun”. 

B. FOKUS PENELITIAN  

Penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan program 

Baca Tulis Quran (BTQ) di SDN Dolopo 2 Kabupaten 

Madiun.Pada pelaksanaannya berkaitan dengan metode 

dan media pembelajaran. 

C. RUMUSAN MASALAH  

Berdasarkan fokus permasalahan di atas, peneliti 

merumuskan masalah dalam penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan program  Baca Tulis 

Quran (BTQ) di SDN Dolopo 2 Kabupaten 

Madiun? 

2. Faktor-fakor apa saja yang mempengaruhi 

pelaksanaan program Baca Tulis Quran (BTQ) di 

SDN Dolopo 2 Kabupaten Madiun? 

3. Bagaimana dampak dari pelaksanaan program Baca 

Tulis Quran (BTQ) di SDN Dolopo 2 Kabupaten 

Madiun? 

 

D. TUJUAN PENELITIAN  

Dengan pertimbangan latar belakang dan rumusan 

masalah tersebut di atas maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program (BTQ) di 

SDN Dolopo 2 Kabupaten Madiun. 
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2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi pelaksanaan program Baca Tulis 

Quran (BTQ) di SDN Dolopo 2 Kabupaten 

Madiun. 

3. Untuk mengetahui Bagaimana dampak dari 

pelaksanaan program Baca Tulis Quran (BTQ) di 

SDN Dolopo 2 Kabupaten Madiun. 

 

E. MANFAAT PENELITIAN 

Dalam penelitian ini penulis berharap dapat 

memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis : 

1. Secara teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi bagi perkembangan dalam bidang ilmu 

pengetahuan dan dalam dunia pendidikan. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai acuan dan bahan pertimbangan bagi 

penelitian selanjutnya. 

 

2. Secara praktis 

a. Bagi Peneliti 

Untuk menambah pengetahuan, 

pengalaman, dan pemikiran mengenai mutu 

pendidikan agama islam. 

 

b. Bagi Pendidik 

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi 

sumbangan pemikiran serta gambaran bagi para 

pendidik mengenai pentingnya meningkatkan 

mutu pendidikan agama islam. 
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c. Bagi Pihak Sekolah 

Adapun manfaat penelitian ini bagi sekolah 

adalah dapat dijadikan sumbangan pemikiran 

terhadap sekolah untuk mewujudkan lingkungan 

sekolah yang harmonis. 

 

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN  

Sistematika adalah suatu pembahasan untuk 

mempermudah makasud yang terkandung dalam penelitian 

ini. Untuk mempermudah, penelitian ini dibagi menjadi 

beberapa bab yang dilengkapi dengan pembahasan yang 

dijelaskan secara sistematis, yaitu.  

Bab pertama, merupakan pendahuluan. Bab ini 

berfungsi sebagai gambaran umum untuk memberi pola 

pemikiran bagi keseluruhan proposal, yang meliputi latar 

belakang masalah, fokus masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

Bab dua, merupakan telaah penelitian terdahulu dan 

kajian teori. Berisi telaah hasil penelitian terdahulu, dan 

kajian teori. 

Bab ketiga, merupakan metode penelitian. Bab ini 

mendeskripsikan tentang pendekatan dan jenis penelitian, 

kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, 

prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, 

pengecekan keabsahan temuan serta tahapan-tahapan 

penelitian. 

Bab keempat, merupakan temuan penelitian. Bab ini 

berisi deskripsi data umum dan deskripsi data khusus 
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tentang implementasi program Baca Tulis Quran (BTQ)di  

SDN Dolopo 2 Kabupaten Madiun. 

Bab kelima, merupakan pembahasan. Bab ini berisi 

tentang data-data yang diperoleh dari hasil penelitian yang 

diamati. 

Bab keenam, merupakan penutup. Bab ini berfungsi 

mempermudah para pembaca dalam mengambil inti dari 

skripsi ini, serta berisi kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN  

KAJIAN TEORI 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Endah Kusumaning 

dalam skripsinya yang berjudul “Pengaruh program Baca 

Tulis Alquran (BTQ) Terhadap Pencapaian Kompetensi 

Pembelajaran Alquran Hadis Kelas 1 MIN Tempel 

Yogyakarta Tahun Ajaran 2015/2016”. Hasil dari penelitian 

ini yaitukemampuan membaca Alquran dengan baik dan 

benar merupakan target dan sekaligus merupakan tujuan 

yang harus dicapai dan sekaligus harus dimiliki oleh peserta 

didik. BTQ adalah pendidikan untuk baca dan menulis 

Alquran dikalangan anak-anak secara umum BTQ bertujuan 

dalam rangka untuk menyiapkan anak didiknya menjadi 

generasi Qurani, yaitu komitmen dan menjadikan Alquran 

sebagai pandangan hidup sehari-hari.Persamaan penelitian 

ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas 

tentang program BTQ (Baca Tulis Alquran). Akan tetapi ada 

perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian 

sekarang yaitu pada penelitian terdahulu peneliti lebih fokus 

terhadap hasil dari pencapaian kompetensi Alquran Hadis 

sedangkan penelitian yang akandilakukan sekarang ini 

adalah fokus pada implementasi program Baca Tulis Quran 

(BTQ).9 

                                                           
9 Endah Kusumaning Tyas, Skripsi:“Pengaruh Program Baca 

Tulis Alquran (BTQ) Terhadap Pencapaian Kompetensi Pembelajaran 

Alquran Hadist Kelas 1 MIN Tempel Yogyakarta Tahun Ajaran 

2015/2016”, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016), 104. 

9 
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Penelitian yang dilakukan oleh Nashrul Haqqi 

Firmansyah dengan penelitian yang berjudul “Upaya 

Meningkatkan Mutu Pendidikan Agama Islam Melalui 

Kegiatan Ekstrakulikuler Keagamaan Di SD Islam Se-Kota 

Salatiga”. Hasil penelitian yaitu kegiatan ekstrakulikuler 

keagamaan di SD Islam se-kota Salatiga adalah untuk 

memenuhi  lima aspek kurikulum PAI, yaitu aspek Alquran 

Hadis, keimanan atau aqidah, akhlak, fiqih (Hukum Islam), 

dan aspek Tarikh (sejarah). Setiap pelatih ekstrakulikuler 

mengarahkan siswa untuk mengetahui lima aspek kurikulum 

PAI tidak hanya dalam kemampuan kognitif saja, tetapi 

sampai ke ranah afektif dan psikomotorik. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi upaya 

peningkatan mutu pendidikan agama islam melalui kegiatan 

ekstrakulikuler keagamaan di SD islam se-kota Salatiga 

diantaranya yaitu faktor pelatih ekstrakulikuler, saranaa 

prasarana, dukungan setiap sekolah dan orang tua siswa, 

serta komitmen seluruh guru dan karyawan untuk 

meningkatkaan mutu, melalui kekompakan dan kerjasama 

yang baik dengan pihak yang terkait.Persamaan penelitian 

ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas 

tentang upaya meningkatkan mutu pendidikan agama islam. 

Akan tetapi ada perbedaan antara penelitian terdahulu 

dengan penelitian sekarang yaitu pada penelitian terdahulu 

peneliti lebih fokus terhadap kegiatan ekstrakulikuler 

keagamaan sedangkan penelitian yang akan dilakukan 

sekarang ini adalah fokus pada implementasi program Baca 

Tulis Quran (BTQ).10 

                                                           
10 Nashrul Haqqi Firmansyah, Tesis: “Upaya Meningkatkan Mutu 

Pendidikan Agama Islam Melalui Kegiatan Ekstrakulikuler Keagamaan di 

SD Islam Se-Kota Salatiga”, (Salatiga: IAIN Salatiga. 2016), 31. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Fitri Ana Aqrimah 

dengan penelitian yang berjudul “Pembelajaran Baca Tulis 

Alquran Di Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Athfal Pulosari 

Jambon Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015”. Hasil 

penelitian yaitudalam pembelajaran membaca dan menulis 

Alquran dikenal dengan berbagai macam metode antara lain 

yang pertama metode Bagdadiyah berasal dari Baghdad Irak, 

sampai saat ini dianggap sebagai metode tertua yang dalam 

proses belajarnya mengandalkan hafalan dan tidak 

mengenalkan cara membaca dengan tartil (jelas dan tepat). 

Kedua metode Qira’ati yang terdiri dari 6 jilid ini 

menawarkan pengajaran yang sistematis dan mendetail, cara 

pengajarannya adalah dengan mujaqqad murattal 

(mengajarkan tajwid dengan cara baca tartil). Ketiga metode 

Iqra’ model pengajaran yang digunakan metode ini adalah 

dengan Cara Belajar Santri Aktif (CBSA) dimana guru tak 

lebih sebagai penyimak, bukan penuntun bacaan.Persamaan 

penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama 

membahas tentang kegiatan baca tulis Alquran. Akan tetapi 

ada perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian 

sekarang yaitu pada penelitian terdahulu peneliti lebih fokus 

terhadap metode pembelajaran baca tulis Alquran sedangkan 

penelitian yang akandilakukan sekarang ini adalah fokus 

pada implementasi program Baca Tulis Quran (BTQ).11 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Fitri Ana Aqrimah, Skripsi: “Pembelajaran Baca Tulis Alquran 

di Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Athfal Pulosari Jambon Ponorogo”, 

(Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2015), 60. 
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B. KAJIAN TEORI  

1. Program BTQ 

a. Pengertian Program 

Program merupakanrangkaian kegiatan yang 

dilakukan bukan hanya satu kali tetapi 

berkesinambungan.Pelaksanaan program selalu terjadi di 

dalam sebuah organisasi yang artinya harus melibatkan 

sekelompok orang.12Ada tiga pengertian penting yang 

perlu ditekankan dalam menentukan program yaitu 

sebagai berikut : 

1) Realisasi atau implementasi suatu kebijakan. 

2) Terjadi dalam waktu relative lama dan bukan kegiatan 

tunggal tetapi jamak serat berkesinambungan. 

3) Terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok 

orang. 

Program juga dapat diartikan sebagai sebuah 

sistem.Sedangkan sistem adalah suatu kesatuan dari 

beberapa bagian atau komponen program yang 

memiliki keterkaitan dan bekerjasama dengan yang 

lainnya untuk mencapai tujuan yang sudah 

ditetapkan dalam sistem.Dengan demikian, program 

terdiri dari komponen-komponen yang saling 

berkaitan dan saling menunjang dalam rangka 

mencapai suatu tujuan.13 

b. Pengertian Program BTQ 

Untuk pengertian baca tulis, baca tulis 

berarti membaca yakni melihat tulisan dan mengerti 

atau melisankan apa yang tertulis itu dan tulis adalah 

membuat huruf (angka dan sebagainya dengan 

                                                           
12 Suharsismi Arikunto dan Cepi Safrudin Abdul Jabar, Evaluasi 

Program Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 3. 
13Ibid…,4. 
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menggunakaan pena (pensil, kapur, dan 

sebagainya)).  

Adapun pengertian dari Alquran adalah 

kalam Allah SWT yang merupakan mukjizat yang 

diturunkan (diwahyukan) kepada Nabi Muhammad 

SAW yang ditulis dimushaf dan diriwayatkan 

dengan mutawatir dan membacanya adalah 

ibadah.Jadi yang dimaksud dengan kegiatan 

pembelajaran baca tulis Alquran adalah aturan-

aturan yang telah ditetapkan seperti muhkorijul 

huruf, panjang pendek, kaidah tajwid, dan ghorib 

sehingga tidak terjadi perubahan makna.14 

BTQ adalah pendidikan untuk baca dan 

menulis Alquran dikalangan anak-anak.Secara 

umum, BTQ bertujuan dalam rangka untuk 

menyiapkan anak-anak didiknya menjadi generasi 

Qur’ani yaitu komitmen dan menjadikan Alquran 

sebagai pandangan hidup sehari-hari.15 

Kemampuan membaca Alquran dengan baik 

dan benar merupakan target dan sekaligus 

merupakan tujuan yang harus dicapai yang dimiliki 

oleh setiap peserta didik.16 

c. Asas Program BTQ 

Dasar kegiatan BTQ mengacu pada Alquran 

dan Hadis sebagai berikut: 

(Q.S Al-Alaq 1-5) 

( ۱اْقَرأ بِا ْسِم َر بَِِّك ا لَِّذ ى َخلََق  )  

                                                           
14 Hery Noer Aly, Ilmu Pendidikan Islam, 32. 
15 Mansur, Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2011), 134-135 
16Ibid…, 34. 
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(۲َخلََق ا ألْ ْنَسَن ِمْن َعلٍَق )   

(۳اْقَرأْ َوربَِّك ا أل ْكَر ُم )  

(۴الَِّذ ى َعلََّم بِاْلقَلَِم )   

(۵َعلََّم ا أِل نَسَن ماَ لَْم يَْعلَْم )   

Artinya: 

1. Bacalah dengan (menyebut) nama 

Tuhanmu yang Menciptakan. 

2. Dia telah menciptakan manusia dari 

segumpal darah. 

3. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha 

Pemurah. 

4. Yang mengajar (manusia) dengan 

perantara kalam. 

5. Dia mengajar kepada manusia apa 

yang tidak diketahuinya. 

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran BTQ di 

sekolah akan memberikan banyak manfaat bagi 

siswa. Oleh karena itu dalam pelaksanaan kegitan 

perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

1) Kegiatan tersebut harus mampu meningkatkan 

pengayaan siswa baik pada ranah kognitif, 

efektif maupun psikomotor. 

2) Kegiatan tersebut dilakukan guna membentuk 

manusia yang berakhlakul karimah. 

3) Memberikan kesempatan menyalurkan bakat 

dan minat siswa sehingga terbiasa melakukan 

kegiatan-kegiatan yang positif.  
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4) Adanya perencanaan, persiapan serta 

pembelajaran yang telah diperhitungkan 

sehingga program dapat mencapat tujuannya. 

5) Koordinasi antara kepala sekolah dan guru, 

petugas BP dan pihak lain yang terkait. 

6) Pelaksanaan dikuti oleh semua siswa atau 

sebagian siswa. 

Dari asas pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran diatas maka dengan adanya 

kegiatan pembelajaran BTQ diharapkan dapat 

meningkatkan pengayaan pada siswa baik pada 

kognitif, efektif maupun psikomotorik.17 

d. Tujuan Program BTQ 

Untuk dapat mengetahui kegiatan 

pembelajaran itu berhasil atau tidak maka diperlukan 

tujuan yang ingin dicapai. Tujuan kegiatan 

pembelajaran secara umum adalah: 

1) Meningkatkan pengetahuan siswa pada aspek 

kognitif, efektif maupun psikomotor. 

2) Mengembangkan bakat dan minat siswa dalam 

rangka membina pribadi menuju manusia 

seutuhnya. 

3) Mengetahui pengenal serta membedakan 

hubungan anatara satu pelajaran dengan pelajaran 

yang lain. 

4) Untuk menjaga suatu kebenaran dari ilmu 

pengetahuan. 

Maka dari itu tujuan dari program BTQ 

                                                           
17Moh. Uzer Usman dan Lilis Setiawati, Upaya Optimalisasi 

Kegiatan Belajar Mengajar (Bandung: Alfabeta, 2015), 22. 
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1) Mengembangkan bakat dan minat yang dimiliki 

siswa dalam hal mempelajari Alquran baik 

membaca maupun menulis. 

2) Meningkatkan kemampuan siswa dalam 

membaca dan menulis Alquran. 

3) Mengetahui, mengenal serta dapat membedakan 

hubungan antara pembelajaran baca tulis Quran 

dengan pelajaran lainnya. 

4) Untuk menjaga kemurnian Alquran dari 

perubahan lafadz dan maknanya. 

5) Memiliki prilaku yang mencerminkan nilai-nilai 

keagamaan.18 

َمَشُل الَِّذ يَن ُحِملُو اْ اُ لتَّْو َر بَةَ ثُمَّ لَْم َيْحِملُو 

َهاَكَمَسِل اُ ْلِحَما ِر َيْحِمُل أ ْسفَا َرا بِأَس َمَشُل 

ُ الَ يَْهِد ى  ِ َوَّللاَّ اْلقَْو ِم الَِّذ يَن َكذَّ بُو اْ بِأَ َيِت اُ َّللَّ

 اُْلقَْو َم الظَِّاِميَن.
Artinya:  

Perumpamaan orang-orang yang dipukuli kepada 

Taurat, kemudian mereka tiada memikulnya 

adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab 

yang tebal. Amatlah buruknya perumpamaan  

kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah itu. dan 

Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang 

zalim. (Q.S Al-Jumuah: 5). 

6) Memiliki keseimbangan antara iaman dan taqwa 

(IMTAQ) serta ilmu pengetahuan dan teknologi 

(IPTEK). 

7) Mendapat pertolongan dari Allah SWT 

                                                           
18Ibid, 23. 
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ا فر ءوالقر ان فا نه يا تى يو م القيا مت شفيعا 

 آلصحا به )ر و ه مسلم (

“ Bacalah oleh kalian Alquran. Karena ia (Alquran) 

akan datang pada hari kiamat kelak sebagai 

pemberi syafa’at bagi orang-orang yang rajin 

membacanya.”(H.R Muslim) 

e. Materi Program BTQ 

Untuk memberikan hasil yang baik dalam 

pendidikan, maka materi pembelajaran merupakan 

salah satu faktor penting dalam mendukung 

keberhasilan peserta didik dan sesuai dengan 

tujuannya maka materi pembelajaran BTQ 

dibedakan menjadi dua, yaitu materi pokok dan 

materi tambahan.Yang dimaksud dengan materi 

pokok adalah materi yang harus dikuasai benar oleh 

peserta didik.Peserta didik yang sudah memiliki 

kemampuan dasar dalam membaca dan menulis 

dapat mempergunkan Alquran sebagai materi 

pokoknya.Sedangkan siswa yang belum bisa 

membaca Alquran maka mereka harus menggunakan 

buku-buku khusus sebagai materi pokok. 

Sedangkan materi pokok dalam program 

BTQ di SDN Dolopo 2 Kabupaten Madiun adalah 

belajar membaca Alquran dengan mempergunakan 

buku Iqro jilid 1-6 dan apabila telah selesai/lulus 

maka dilanjutkan dengan tadarus Alquran.Materi 

Penunjang/Tambahan, yang dimaksud dengan materi 

tambahan adalah materi-materi yang penting dan 

harus dikuasai oleh siswa yaitu sebagai berikut : 

1) Ilmu tajwid  
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  Ilmu pengetahuan yang menjelaskan cara 

membaca Alquran dengan baik dan benar menurut 

makhrajnya, panjang pendeknya, tebal tipisnya, 

berdengung atau tidaknya, irama dan nadanya, 

serta titik komanya sesuai dengan yang telah 

diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para 

sahabatnya dengan baik dan benar.19 

2) Hafalan  

  Materi hafalan ini meliputi hafalan surat-surat 

pendek ayat-ayat pilihan danbacaan dalam 

salat.Dari materi ini nantinya dapat digunakan 

peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. 

3) Praktek solat  

 Siswa disuruh mempraktekkan sholat fardu dan 

sholat sunnah. Dalam mempraktekkan sholat ini 

siswa diharapkan hafal dan mampu melafalkan 

bacaan sholat dengan benar. 

4) Menulis huruf Alquran 

 Untuk menulis siswa perlu diperkenalkan terlebih 

dahulu dengan huruf-huruf hijaiyah, kemudian siswa 

diperintahkan untuk menulisnya. Bentuk-bentuk 

tulisan dalam Alquran dibagi menjadi: 

a) Bentuk tunggal, tidak dapat bersambung dari 

kanan dan kiri. 

b) Bentuk akhir, dapat bersambung dari kanan saja, 

terletak diakhir rangkaian. 

c) Bentuk awal, dapat bersambung kekiri saja, 

terletak diawal rangkaian.  

                                                           
19 Sie H, Ilmu Tajwid Populer 17 Kali Pandai, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2009), 15. 
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d) Bentuk tengah, dapat bersambung kekanan dan 

kekiri, terletak ditengah-tengah rangkaian.20 

  Selain materi pokok dan materi tambahan dalam 

pelaksanaan program Baca Tulis Quran (BTQ) 

terdapat materi BCM yaitu Bermain, Cerita, dan 

Menyanyi. Materi ini dilakukan untuk mengisi 

kekosongan dalam pembelajaran atau sebagai 

selingan saja.Tentang bentuk BCM nya semua 

diserahkan pada kebijakan ustadz dan ustadzah 

masing-masing kelas. 

2. Baca Tulis Alquran 

a. Membaca  

Membaca pada hakikatnya adalah suatu yang rumit 

yang melibatkan banyak hal, tidak hanya sekedar 

melafalkan tulisan, tetapi juga melibatkan aktivitas visual, 

berfikir, psikolinguistik, dan metakognitif.Sebagai proses 

visual membaca merupakan proses penerjemahkan 

symbol tulis (huruf) ke dalam kata-kata lisan. Sebagai 

proses berpikir, membaca mencakup aktivitas pengenalan 

kita, pemahaman literal, interprestasi, membaca kritis, 

dan pemahaman kreatif. 21 

Dalam hal ini membaca tulisan seseorang harus 

mengenal terlebih dahulu lambang-lambang yang akan 

dibacanya yaitu dalam bentuk huruf-huruf. Huruf sebagai 

suatu lambang bunyi dalam suatu bahasa memiliki sistem 

karena pembaca dalam strukturnya menuruti kaidah-

kaidah dan hirarki tertentu.Setiap huruf sebagai suatu 

lambang dalam pengajarannya atau pelafalannya juga 

                                                           
20Ibid, 16. 
21 Farida Rahmi, Pengajaran Membaca Di Sekolah Dasar, 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2018), 2. 
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menuruti kaidah-kaidah tertentu.22Menurut Allen dan 

Vallete (1997), bagi seorang pemula membaca berarti 

mengenal symbol dari sebuah bahasa. Pemahaman bacaan 

secara bertahap akan dikusai setelah tahap pengenalan 

symbol-simbol huruf cetak dikuasi oleh pembaca.23 

Burns, dkk, (1996) mengemukakan bahwa 

kemampuan membaca merupakan sesuatu yang vital 

dalam suatu masyarakat terpelajar. Namun, anak-anak 

yang tidak memahami pentingnya belajar membaca tidak 

akan termotivasi untuk belajar.24Ada delapan aspek yang 

bekerja saat kita membaca, kata Burns dan kawan-kawan, 

yaitu aspek sensori, persepsi, sekuensial (tat urutan kerja), 

pengalaman berfikir, belajar, asosiasi, dan afeksi.Melalui 

membaca pula, kita dapat melejitkan kemampuan otak 

anak, khususnya pada usia-usia dini.25 

Tujuan utama dalam membaca adalah untuk mencari 

serta memperoleh informasi, mencakup isi, memahami 

makna bacaan.Makna, arti erat sekali berhubungan 

dengan maksud tujuan, atau intensif dalam membaca. 

Berikut ini tujuan membaca yaitu sebagai berikut : 

1) Membaca untuk menemukan atau mengetahui 

penemuan-penemuan yang telah dilakukan oleh 

tokoh yang berupa apa yang telah dibuat oleh tokoh, 

apa yang telah terjadi pada tokoh khusus atau untuk 

                                                           
22 Maidir Harun dan Munawiroh, Kemampuan Baca Tulis Alquran 

Siswa SMA, (Jakarta: Departemen Agama RI badan Litbang Lektur 

Keagamaan 2007), 8. 
23 Sri ningsih, dkk, Bahasa Indonsia Untuk Mahasiswa 

(Yogyakarta:CV.ANDI OFFSET 2007), 194 
24 Farida Rahim, Pengajaran Membaca di Sekolah Dasar (Jakarta: 

PT.Bumi Aksara, 2018), 1. 
25 Mohammad Fauzil Adhim, Membuat Anak Gila Membaca 

(Bandung: PT.Mizan Pustaka, 2004), 25. 
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memecahkan masalah-masalah yang dibuat oleh 

tokoh. Membaca seperti ini disebut membaca untuk 

memperoleh perincian-perincian atau fakta-fakta. 

2) Membaca untuk megetahui mengapa hal itu 

merupakan topic yang baik dan menarik, masalah 

yang terdapat dalam cerita, hal yang dipelajari atau 

dialami tokoh, merangkumkan hal-hal yang 

dilakukan oleh tokoh untuk mencapai tujuannya. 

Membaca seperti ini disebut membaca untuk 

memperoleh ide-ide utama. 

3) Membaca untuk menemukan atau mengetahui apa 

yang terjadi pada setiap bagian cerita, apa yang 

terjadi mula-mula pertama, kedua, dan 

ketiga/seterusnya setiap tahap dibuat untuk 

memecahkan suatu masalah, adegan-adegan dan 

kejadian. Membaca seperti ini disebut membaca 

untuk mengetahui urutan atau susunan organisasi 

cerita. 

4) Membaca untuk menemukan serta mengetahui 

mengapa para tokoh merasakan seperti cara mereka, 

apa yang hendak diperlihatkan oleh pengarang 

kepada para pembaca, mengapa para tokoh berupa, 

kualiatas-kualitas yang dimiliki para tokoh yang 

membuat mereka berhasil atau gagal. Ini disebut 

membaca untuk menyimpulkan, membaca inferensi. 

5) Membaca untuk menemukan serta mengetahui apa 

yang tidak bisa, tidak wajar mengenai seseorang 

tokoh, apa yang lucu dalam cerita, apakah cerita itu 

benar atau tidak benar. Ini disebut membaca untuk 

mengelompokkan, membaca untuk 

mengklasifikasikan. 
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6) Membaca untuk menemukan apakah tokoh berhasil 

atau hidup dengan ukuran-ukuran tertentu, apakah 

yang ingin diperbuat seperti yang diperbuat oleh 

tokoh, atau bekerja seperti cara tokoh bekerja dalam 

cerita itu. Ini disebut membaca menilai, membaca 

mengevaluasi.26 

7) Membaca untuk menemukan bagaimana caranya 

tokoh berubah, bagaimana hidupnya berbeda dari 

kehidupan yang dikenal, bagaimana dua cerita 

mempunyai persamaan, dan bagaimana tokoh 

menyerupai pembaca. Ini disebut membaca untuk 

memperbandingkan atau mempertentangkan.27 

Telah diuraikan dimuka bahwa membaca merupakan 

suatu keterampilan yang kompleks yang melibatkan 

serangkaian keterampilan yang lebih kecil lainnya. 

Sebagai garis besarnya, terdapat dua aspek penting 

dalam membaca, yaitu sebagai berikut : 

a) Keterampilan yang bersifat mekanis (mechanical 

skills), yang dapat dianggap berada pada urutan yang 

lebih rendah (lowder order). Aspek ini mencakup : 

1) Pengenalan bentuk huruf. 

2) Pengenalan unsur-unsur linguistic 

(fonem/grafem, kata, frase, pola klausa, kalimat 

dan lain-lain). 

3) Pengenalan hubungan/korespondensi pola ejaan 

dan bunyi (kemampuan menyuarakan bahan 

tertilis atau “to bark at print”). 

                                                           
26 Hendry Guntur Tarigan, Membaca sebagai suatu keterampilan 

berbahasa, (Bandung: Angkasa, 2008), 9-10 
27Ibid, 11. 
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4) Kecepatan membaca ke taraf lambat. 

b) Keterampilan yang bersifat pemahaman 

(comprehension skills) yang dapat dianggap berada 

pada urutan yang lebih tinggi (higher order). Aspek 

ini mencakup: 

1) Memahami pengertian sederhana (leksikal, 

gramatikal, retorikal). 

2) Memahami signifikasi atau makna (maksud dan 

tujuan pengarang, revansi/keadaan kebudayaan, 

dan reaksi pembaca). 

3) Evaluasi atau penilaian (isi, bentuk). 

4) Kecepatan membaca yang fleksibel, yang 

mudah disesuaikan dengan keadaan.28 

Untuk mencapai tujuan yang terkandung dalam 

keterampilan mekanis (mechanical skills) tersebut, 

aktivitas yang paling sesuai adalah membaca nyaring, 

membaca bersuara (reading aloud, oral reading).Untuk 

keterampilan pemahaman (comprehension skills), yang 

paling erat, adalah dengan membaca dalam hati (silent 

reading). Yang dapat pula dibagi atas : 

a) Membaca ekstensif (ekstensive reading). 

b) Membaca intensif (intensive reading). 

Selanjutnya, membaca ekstensif ini membaca ekstensif ini 

mencakup pula: 

a) Membaca servay (servay reading). 

b) Membaca sekilas (skimming). 

c) Membaca dangkal (superficial reading). 

Sedangkan, membaca intensif dapat diabagi atas: 

                                                           
28 Yuentie Sova Puspidalia, Moh.Mukhlas, Terampil Berbahasa 

Indonesia  (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2015), 25. 
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1) Membaca telaah isi (content study reading), yang 

mencakup membaca teliti, membaca pemahaman, 

membaca kritis, dan membaca ide. 

2) Membaca telaah bahasa (language study reading), 

yang mencakup membaca bahasaasing, dan 

membaca sastra. 

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai 

aspek-aspek serta jenis-jenis membaca yang telah 

disinggung di atas perhatikan skema-skema berikut ini29 : 

 

 

                                                           
29 Hendry Guntur Tarigan, Membaca sebagai suatu keterampilan 

berbahasa, 13-14. 
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Seseorang yang membaca Alquran baik tanpa lagu 

maupun dilagukan dengan indah dan merdu, tidak boleh 

terlepas dari kaidah-kaidah tajwid. Dalam membaca 

Alquran harus dengan hati-hati atau perlahan maksudnya 

adalah bacalah Alquran dengan tidak tergesa-gesa, 

apabila membaca Alquran dengan tergesa-gesa 

dikhawatirkan ada kalimat yang bacaannya tidak benar. 

Jika membaca Alquran dengan tidak benar artinya pun 

akan tidak benar.30 Dalam materi membaca ini peserta 

didik akan diperkenalkan 28 huruf hijaiyah dengan tanda 

baca. Huruf hijaiyah meliputi: 

ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط 

 ظ ع غف ق ك ل م ن و ه ء ي 

                                                           
30Uay Zoharudin Et Al., Pendidikan Agama Islam Untuk Siswa SD 

Kelas III, (BSE: Pusat Kurikulum Dan Pembukaan Kementrian Pendidikan 

Nasional, 2010), 4. 
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Sedangkan tad abacanya meliputi fathah ( ََ ), kasroh 

( َِ ), dan dhummah ( َُ ). Setiap huruf hijaiyah yang diberi 

tanda baca fathah diatasnya, maka berbunyi A atau O 

sesuai huruf aslinya. Contoh31: 

اَ َب َت َث َج َح َخ دَ ذَ َر َز َس َش َص َض َط 

 َظ َع َغَف َل َم َن َو هَ َء يَ 

Tanda baca kasoh ( َِ ), maka setiap huruf hijaiyah 

yang diberi tanda baca kasroh ( َِ ), dibawahnya maka 

berbunyi atau suara hurufnya berbunyi I. Contoh: 

اِ ِب ِت ِث جِ حِ خِ ِد ِذ ِر ِز ِس ِش ِص ِض ِط 

 ِظ عِ غِ ِف ِق ِك ِل ِم ِن ِو ِه ِء يِ 

Tanda baca dhummah ( َُ ), maka setiap huruf 

hijaiyah yang diberi tanda baca dhummah ( َُ ), diatasnya 

maka berbunyi atau suara hurufnya berbunyi U. Contoh: 

اُ ُب ُت ُث ُج ُح ُخ دُ ذُ ُر ُز ُس ُش ُص ُض ُط 

 ُظ ُع ُغ ُف ُق ُك ُل ُم ُن ُو هُ ُء يُ 
Tanda baca fathah tanwin (  َ ), maka setiap huruf 

hijaiyah yang diberi tanda baca fathah tanwin (  َ ), 

diatasnya maka berbunyi atau suara hurufnya berbunyi 

AN atau ON sesuai dengan huruf aslinya. Contoh32: 

ب  ت  ث  ج  ح  خ  د  ذ  ر  ز  س  ش  ص  ض  ط   ا  

ي  ظ  ع  غ  ف  ق  ك  ل  م  ن  و  ه  ء    

Tanda baca kasroh tanwin (  َ ), maka setiap huruf 

hijaiyah yang diberi tanda baca fathah tanwin (  َ ), 

                                                           
31Abdullah Abas Nadwi, Belajar Mudah Bahasa Alquran, 

(Bandung: Mizan, 1992), 21. 
32Ibid, 22. 
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diatasnya maka berbunyi atau suara hurufnya berbunyi 

AN atau ON sesuai dengan huruf aslinya. Contoh33: 

ا  ب  ت  ث  ج  ح  خ  د  ذ  ر  ز  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  

 ف  ق  ك  ل  م  ن  و  ه  ء  ي  
Tanda baca dhummah tanwin (  َ ), maka setiap huruf 

hijaiyah yang diberi tanda baca dhummah tanwin (  َ ), 

diatasnya maka berbunyi atau suara hurufnya berbunyi 

UN sesuai dengan huruf aslinya. Contoh: 

ا  ب  ت  ث  ج  ح  خ  د  ذ  ر  ز  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  

ق  ك  ل  م  ن  و  ه  ء  ي  ف    

Apabila huruf hijaiyah tersebut diberi tanda sukun 

( َْ ), maka huruf tersebut mati tidak bisa berbunyi A, I 

ataupun U, tanda sukun adalah tanda yang diletakkan 

sesudah huruf hijaiyah yang mana setiap huruf hijaiyah 

yang dilaluinya hukumnya mati. Contoh 

 َر ْب, ِب ْس ِم, َع ْب دِ 
Tanda baca tasydid atau syiddah (  َ ) merupakan 

tanda yang setiap huruf hijaiyah yang diberi tanda ini 

maka cara membacanya harus ditekan, ditahan sehingga 

jelas, karena huruf yang bertasydid itu terdiri dari dua 

huruf, yaitu yang satu hurufnya mati dan yang kedua 

hurufnya hidup. Contoh 34 

بَّ : َر ْب بِ  رَ   

 ُك لُّ : ُك ْل لُ 

رَش رٌّ : َش رْ   

                                                           
33Ibid, 23. 
34Ibid, 24. 
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Akan tetapi untuk dua huruf nun dan mim yang 

bertasydid (  م +  selain huruf ditekan, juga harus dibaca (ن 

mendengung.35 

b. Menulis  

Menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa 

yang digunakan untuk berkomunikasi secara tidak 

langsung.Menulis merupakan suatu kegiatan produktif 

dan ekspresif.Dalam kegiatan menulis, penulis harus 

terampil memanfaatkan struktur bahasa dan kosakata. 

Menulis selain digunakan sebagai alat komunikasi 

menulis juga melatih seseorang untuk berpikir kritis dan 

mempertajam pola pikir dalam menyelesaikan suatu 

permasalahan.Selanjutnya, tulisan dibuat dengan berbagai 

tujuan.Misalnya, mahasiswa membuat makalah karena 

ada tugas seperti novel-novel ringan, komik, dan 

sejenisnya dijadikan sebagai hiburan. Bahkan tulisan juga 

bisa mempengaruhi orang lain di samping sebagai alat 

penyampai informasi. Pemecah masalah pun bisa 

dilakukan melalui tulisan seperti opini, surat pembaca, 

dan sebagainya.36 Selama proses menulis, seseorang perlu 

serangkaian aktivitas yang melibatkan beberapa fase. 

Fase-fase tersebut yaitu pramenulis (persiapan), penulisan 

(pengembangan isi karangan) dan pascapenulisan (telaah 

dan revisi atau editing). Ketiga fase tersebut akan 

dijabarkan seperti berikut ini.  

1) Pramenulis  

Pramenulis adalah tahap persiapan untuk 

menulis.Tomkis (2002) mengataan bahwa 

pramenulis adalah tahap persiapan.Hal-hal yang 

                                                           
35Ibid, 26.. 
36 Yuentie Sova Puspidalia, Moh.Mukhlas, Terampil Berbahasa 

Indonesia  8. 
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dilakukan pada tahap pramenulis adalah yang 

pertama memilih topic, kedua mempertimbangkan 

tujuan, bentuk, dan pembaca serta yang ketiga 

mengidentifikasi dan menyusun ide-ide.Tahap 

pramenulis sangat penting dan menentukan dalam 

tahap-tahap menulis selanjutnya.37 

Ketika seorang penulis menyiapkan diri 

untuk menulis, mereka perlu berfikir tentang tujuan 

menulis, misalnya apakah seseorang akan menulis 

untuk menghibur, menginformasikan sesuatu, 

mengklarifikasi, membuktikan atau membujuk. 

Untuk membantu penulis merumuskan tujuan 

tersebut, penulis dapat bertanya pada diri sendiri, 

“apakah tujuan saya menulis topic ini?Mengapa saya 

enulis topic ini? Dalam rangka apa saya menulis?” 

pertanyaan tersebut akan sangat membantu dalam 

menentukan tujuan menulis. Berikutnya adalah 

memperhatikan sasaran tulisan (pembaca). Penulis 

perlu merencanakan apakah menulis untuk dirinya 

sendiri atau untuk orang lain. Agar tulisan dipahami 

pembaca, kita harus memperhatikan siapa yang akan 

membaca.38 

2) Penulisan  

Penulis akan mengekspresikan ide-idenya ke dalam 

tulisan, waktu untuk menulis lebih difokuskan pada 

mengeluarkan ide0ide dengan sedikit memperhatikan 

aspek-aspek teknis menulis seperti ejaan, penggunaan 

istilah, dan bentuk. 

                                                           
37 Setyawan Pujiono, Terampil Menulis Cara Mudah dan Praktis 

dalam Menulis, (Yogyakarta:Graha ilmu, 2012), 5 
38. Ibid, 5 
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Ketika, menulis penulis akan mengungkapkan ide 

dan gagasan sekaligus memperhatikan bahasanya. Ide 

utama dalam tulisan dapat diperjelas dengan ilustrasi, 

informasi bukti, argument, dan alasan.39 

3) Pascapenulisan 

Pascapenulisan merupakan tahap penghalusan dan 

penyempurnaan tulisan kasar yang kita hasilkan.Kegiatan 

ini meliputi penyuntingan dan merevisi.40 

Seperti halnya membaca, dalam menulis kalimat 

Alquran dimulai dari arah kanan dan kiri. Dalam materi 

pendidikan Alquran maka bentuk tulisannya adalah 

bahasa arab. Cara penulisan huruf hijaiyah dibagi menjadi 

dua yaitu huruf yang disambung dengan huruf lain dan 

huruf yang tidak bisa disambung dengan huruf lain.41 

Huruf yang tidak bisa disambung ada 6 huruf yaitu  ا د ذ

 Sedangkan 22 huruf selain huruf tersebut bisa .ر ز و

disambung dengan huruf lain.42 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39Ibid, 6. 
40Ibid, 6. 
41 Syueab Kurdi, Abdul Aziz, Baca Tulis Al-quran (BTA), 

(Yogyakarta: CV.BUDI UTAMA, 2012) 86. 
42Abdullah Abbas Nadwi, Belajar Mudah BahasaAlquran, 

(Bandung: Mizan IKAPI,1992), 18-20. 
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Tabel 2.1 

Sambungan huruf hijaiyah 

Contoh huruf 

sukun dan 

tasydid 

Huruf 

akhir 

Huruf 

tengah 

Huruf 

depan 

Huruf 

asli 

 ا ا  ىا اَ اِ اُ ْب = اَ ءْ 

 ب بى سبت ىب بَبُِب بَْب = بَبَّ 

 ت تى بتن ىت تَتُِت تَْت = تَتَّ 

 ث ثى مثنى ىث ثَثُِث بَْث = ثَثَّ 

 ج جى حجز ىج َجِجُج بَْج = َجحَّ 

 ح حى بحل ىح َحِحُح بَْح = َححَّ 

 خ خى مخن ىخ َخِخُخ بَْخ = َخخَّ 

 د د  ىد دَ ِد دُ بَْد = دَ دَّ 

ذَ ذَّ ذَ ِذ ذُ بَْذ =   ذ ذ  ىذ 

 ر ر  ىر َر ِر ُر بَْر = َر 

 ز ز  ىز َز ِز ُز بَْز = َز زَّ 

 س س ر سد يس َسِسُس بَْس= َسسَّ 
Contoh huruf 

sukun dan 

tasydid 

Huruf 

akhir 

Huruf 

tengah 

Huruf 

depan 

Huruf 

asli 

 ش ش مشو ر ه يش َشِشُش بَْش = َششَّ 
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َصِصُص بَْص = 

 َصصَّ 

 ص ص بصطة يص

َضِضُض بَْض = 

 َضضَّ 

 ض ض يضن يض

 ع ع بعض يع َعِعُع بَْع = َععَّ 

 غ غ مغني يغ َغ غِ ُغ بَْغ = َغغَّ 

 

 ف ف عفيف يف فَِفُف بَْف = فَفَّ 

 ق ق بقر يق قَِقُق َبْق = قَقَّ 

 ك ك بكر يك َكِكُك بَْك = َككَّ 

 ل ل ليلي يل لَِلُل بَْل = لَلَّ 

َممَّ َمِمُم بَْم =   م م ا مر يم 

 ن ن مني ين نَنُِن بَْن = نَنَّ 
 و و نو ر يو َو ِو ُو بَْو = َووَّ 

 ه ه كهفي يه َهِههُ بَْه = ِههَّ 
 ي ي فير يي يَيُِي بَْي = يَيَّ 

 

c. Alquran 

1) Pengertian Alquran  

Alquran adalah kalam Allah SWT yang merupakan 

mukjizat yang diturunkan (diwahyukan) kepada Nabi 

Muhammad SAW yang ditulis dimushaf dan 

diriwayatkan dengan mutawatir dan membacanya adalah 
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ibadah.43Alquran biasanya dikenalkan dengan dua cara 

yaitu pengenalan etimologi (bahasa) dan pengenalan 

terminology (istilah).44 

Alquran merupakan kitab suci yang mendapat 

perhatian begitu besar dari kaum muslim. Sebagai kalam 

Allah, Alquran mempunyai kekuatan internal yang 

dipercaya tidak dapat ditiru dan ditandingi.Karena itu, 

Alquran menjadi mukjizat terbesar Nabi 

Muhammad.45Kitab suci merupakan sebuah konsep kunci 

dalam agama-agama.Sebut saja misalnya Taurat (Sefer 

Torah), Bibel (perjanjian lama dan perjanjian baru), dan 

Alquran. Dalam kepercayaan muslim ada Taurat, Zabur 

(Mazmur), Injil, dan Alquran. Kaum yahudi percaya 

sepenuhnya bahwa Tuhan telah menyampaikan Turat 

kepada mereka melalui Musa.Kaum katholik dan 

protestan percaya bahwa Bibel telah ditulis oleh orang-

orang yang mendapat wahyu atau inspirasi dari Roh 

Kudus. Dan kaum muslim percaya bahwa Alquran 

merupakan kata-kata langsung dari  Allah yang qadim. 

Kaum beragama tersebut telah menerima warisan berupa 

firman-firman Tuhan yang terhimpun dalam sebuah atau 

beberapa kitab yang disebut sebagai kitab suci.46 

Alquran sebagai wahyu Allah kepada Nabi 

Muhammad  berisi petunjuk bagi umat manusia dalam 

kehidupan untuk mencapai kebahagiaan hidup baik di 

dunia maupun di akhirat kelak. Jadi dari uraian tersebut 

                                                           
43 Hery Noer Aly, Ilmu Pendidikan Islam, 32. 
44 Ahmad Shams Madyan, Peta Pembelajaran Al-Quran, 

(Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2008), 35. 
45 Munzir Hitami, Pengantar Studi Alquran, (Yogyakarta: PT.LKis 

Printing Cemerlang, 2012), 32. 
46Ibid, 60. 
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dapat disimpulkan bahwa pengertian Alquran adalah 

kalam Allah yang di turunkan kepada Nabi Mihammad 

SAW, dengan perantara malikat jibril disampaikan secara 

mutawatir dan bila dibaca menjadi ibadah.47 

Dari pengertian Alquran yang dilakukan melalui 

pendekatan difinitif diatas, dapat ditemukan karakter-

karakter dasar Alquran yang membedakannya dengan 

bentuk jenis wahyu-wahyu lain (seperti wahyu seperti 

dalam bentuk hadis), bahwa Alquran itu48: 

a) Mu’jiz (mengandung nilai mukjizat). Tentu yang 

dimaksudkan bukan hanya mukjizat’ kebahasaan atau 

sastra arabnya saja. Sebab menurut penulis kemukjizatan 

bahasa tidaklah bisa disaksikan oleh orang non arab atau 

orang ajam yang menguasai bahasa arab. Oleh karena itu, 

kemukjizatan bahasa hanya terbatas, tidak bisa universal. 

Isi dan makna yang dkandung Alquran justru merupakan 

mukjizat yang lebih universal. Bahkan, sisi kemukjizatan 

bahasa bahkan tidak tampak atau tidak ada ketika 

Alquran dibaca oleh orang-orang non arab yang tidak 

mengerti bahasa ini.49 

b) Qath’iy ats-tsubut (bersumber dari Allah secara pasti). 

Dalam kajian ushul fiqh dikenal istilah Qath’iy ats-

tsubut(sumbernya jelas) dan dzanniy as-tsubut 

(sumbernya masih diragukan) contoh dari yang pertama 

adalah Alquran dan hadist mutawatir sahih, sedangkan 

contoh yang kedua adalah hadis-hadis yang jalur 

transmisinya lemah. 

                                                           
47Muhammad Ali Ash-Shaabuniy, Studi Ilmu Alquran (Bandung: 

Pustaka Setia, 1999), 15. 
48 Ahmad Shams Madyan,  Peta Pembelajaran Alquran, 37 
49Ibid, 37. 
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c) Yuta’abbad bi tilawatih (digunakan atau dibaca dalam 

ritus keagamaan; salat, dan lain-lain serta pembacaannya 

sendiri membuahkan pahala bagi pembaca). 

d) Harus disampaikan utuh bersama redaksi aslinya dan 

tidak bisa ditransmisikan subtansi maknanya saja 

(riwayat bi al-ma’na).50 

Nama – nama Alquran yang pernah disebutkan oleh 

para ulama berjumlah lebih dari 90 nama. Namun yang 

paling sering dipakai adalah nama “ Alquran” dan “al 

Kitab”. Menurut beberapa ulama, jumlah nama yang 

bnyak ini adalah untuk mengindekasikan tingginya 

kemuliaan Alquran itu sendiri. Diantara nama – nama 

Alquran adalah al-Furqan ( Qs. Al-Isra’ 9), adz- Dzikir 

(Qs. Al- Hijr; 9), al-Qashas (Q.S. az-Zumur: 23), ae-Ruh 

(QS.asy-Syura: 52) dan lain-lain.51 

Alquran juga memiliki sifat-sifat yang banyak, di 

antaranya adalah: an-nur = cahaya (QS. An-Nisa : 174). 

Hudan = petujuk, Syifa’= obat penyakit/ pelipur lara, 

Rahmah= kasih, Mau’idlah = nasihat (QS. Al-An’am:92), 

Mubarak = yang diberkahi (QS. Al-Baqarah: 57) dan 

lain-lain.Perbedaan “nama” dengan “sifat” ini kiranya 

perlu dipahami, agar tidak ada kesalahpahaman ketika 

ada ulama yang menghitung nama-nama alquran hingga 

55, seperti imam az-Zarkasyi dari al-Qadli Syaidzalah. 

Demikian juga yang “berlebihan” menghitungnya hingga 

90 nama lebih. Untuk jumlah yang banyak ini sebenarnya 

yang mereka maksudkan adalah nama alquran beserta 

sifatnya.52 

                                                           
50Ibid, 37. 
51Ibid, 37 
52Ibid, 38. 
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Berdasarkan hitungan para sejarawan islam, Alquran 

diturunkan berangsur-angsur selama sekitar  23 tahun. 

Lebih rinci lagi, beberapa ulama telah melakukan akurasi 

data (tahqiq), bahwa masa pewahyuan itu adalah 22 

tahun.5 bulan dan 15 hari. Pengangsuran Alquran 

berlangsung selama 23 tahun ini berdasar pada 

penghitungan Ibn’Abbas ra, bahwa Alquran turun di 

Mekkah selama 13 tahun (setelah mandat kenabian 

Muhammad pada umur 40 tahun), kemudian Rasul 

Hijrah, dan hidup di Madinah selama 10 tahun. Umur 

beliau 63 tahun, jadi masa turun wahyu risalah adalah: 13 

tahun di Mekkah dan 10 tahun di Madinah, total 23 

tahun.53 

Menurut pendapat yang masyur (Jumhur), alquran 

diturunkan dalam dua tahapan yaitu yang pertama, 

diturunkan total, utuh, satu paket sekaligus, dari Lauh 

Mahfudz ke Bayt al-Izzah yang berada di lapisan langit 

terdekat dengan bumi (sama’ ad-dunya). Yang kedua 

yaitu alquran diturunkan dari Sama ad-dunya secara 

gradual (berangsur) kepada Nabi Muhammad saw. Di 

bumi selama kurun wakru kurang lebih 23 tahun.54
 

2) Penulisan (rasm) Alquran 

Rasm berasal dari kata rasama, yarsamu,rasman 

yang berarti menggambar atau melukis.Istilah Rasm 

dalam ‘ulum Alquran’ diartikan sebagai pola penulisan 

Alquran yang digunakan Utsman Bin’Affan dan sahabat-

sahabatnya ketika menulis dan membukukan Alquran. 

Kemudian pola penulisan tersebut dijadikan standart 

dalam penulisan kembali atau penggandaan mushab 

                                                           
53Ibid, 60. 
54Ibid, 61. 
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Alquran.Pola penulisan ini kemudian lebih popular 

dengan nama rasm,’utsmani. Pola 

penulisanrasm,’utsmani memiliki perbedaan, dan lain 

dengan kaidah-kaidah atau standart penulisan bahaa arab 

baku yang berkembang di dalam masyarakat modern. 

Kedudukan rasm,’utsmani diperselisihkan para ulama, 

apakah pola penulisan tersebut merupakan petujuk nabi 

(tawqifii) hanya ijtihad kalangan sahabat.Jumhur ulama 

berpendapat bahwa pola rasm,’utsmani bersifat tawaqifii 

dengan alasan bahwa para penulis wahyu adalah sahabat-

sahabat yang ditunjuk dan dipercayai Nabi SAW.Pola 

penulisan tersebut bukan merupakan ijtihad para sahabat 

Nabi, dan para sahabat tidak mungkin melakukan 

kesepakatan (ijam’) dalam hal-hal yang bertentangan 

dengan kehendak dan  restu Nabi. Bentuk-bentuk 

inkonsistensi di dalam penulisan Alquran tidak bisa 

dilihat hanya berdasarkan standart penulisan baku, tetapi 

dibalik itu ada rahasia yang belum dapat terungkap secara 

keseluruhan. Pola penulisan tersebut juga dipertahankan 

para sahabat dan tabi’in.55 

3) Macam-macam metode pembelajaran Alquran 

Dalam` mengajarkan baca tulis Alquran harus 

menggunakan metode. Dengan menggunakan metode 

yang tepat akan menjamin tercapainya tingkat 

keberhasilan yang lebih tinggi dan merata bagi peserta 

didik 

Metode-metode pembelajaran baca tulis Alquran 

telah banyak berkembang di Indonesia sejak lama. Dalam 

                                                           
55 Syueab Kurdi, Abdul Aziz, Model Pembelajaran Efektif Baca 

Tulis Alquran Berdasarkan Teori dan Praktek, (Cirebon: CV.Budi Utomo, 

2012), 3-6. 
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pembelajaran membaca dan menulis Alquran dikenal 

dengan beberapa metode, antara lain metode Bagdadiyah, 

Ummi, Qira’ati, Iqra’, Al-Bayyan, Hattaiyyah dan 

lainnya. 

a) Metode Bagdadiyah 

Metode Bagdadiyah berasal dari Baghdad-

Irak, sampai saat ini dianggap sebagai metode tertua 

yang dalam proses belajarnya mengandalkan hafalan 

dan tidak mengenalkan cara membaca dengan tartil 

(jelas dan tepat). 

b) Metode Ummi 

Metode Ummi adalah salah satu metode 

membaca Alquran yang langsung memasukkan dan 

mempratekkan bacaan tartil sesuai dengan kaidah 

tajwid. Tujuan metode Ummi adalah untuk 

memenuhi kebutuhan bagi sekolah-sekolah atau 

lembaga dalam pengelolaan sistem pembelajaran 

Alquran yang secara manajemen mampu 

memberikan jaminan bahwa setiap siswa yang lulus 

sekolah mereka dipastikan dapat membaca Alquran 

dengan tartil. 56 

 

c) Metode Qira’ati 

Metode Qira’ati yang terdiri dari 6 jilid ini 

menawarkan pengajaran yang sistematis dan 

mendetail. Metode ini disusun agar sedapat mungkin 

mudah dipelajari dan digemari peserta didik, dengan 

                                                           
56Afdal, “Implementasi Metode Ummi dalam Meningkatkan 

Kemampuan Membaca Alquran Siswa Kelas III B Ibnu Khaldun SD Al-

Firdaus Islamic School Samarinda Tahun Pembelajaran 2015/2016” Vol. 1 

(1). 1-9 Juni 2016, dalam http:/www.academia.edu, diakses 07 Maret 2019. 
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orientasi bacaan tartil. Cara pengajarannya adalah 

dengan mujawwad murattal (mengajarkan tajwid 

dan cara baca tartil). 

d) Metode Iqra’ 

Model pengajaran yang digunakan metode 

ini terutama, dengan Cara Belajar Santri Aktif 

(CBSA) dimana guru tak lebih sebagai penyimak, 

bukan penuntun bacaan. Kedua, dengan cara privat, 

yaitu guru menyimak peserta didik demi peserta 

didik. Ketiga, asistensi dalam artian jika tenaga guru 

tidak mencukupi, peserta didik yang mahir bisa turut 

membantu mengajar peserta didik lainnya. 

e) Metode Al-Bayan 

Metode ini terdiri diri satu jilid saja, dan 

ditulis dalam buku setebal 71 halaman. Awalnya, 

penemuan itu dinamai metode insan. Setelah 

dievaluasi, metodenya didapatkan akhirnya namanya 

diubah menjadi metode Al-Bayan. Dengan belajar 

enam bulan, peserta didik diharapkan mampu 

melafalkan ayat Alquran secara baik.  

f) Metode Hattaiyyah 

Metode ini akan mudah diterapkan bagi 

peserta didik yang telah mampu baca tulis huruf 

latin, karena itu metode ini menggunakan 

pendekatan Bahasa Indonesia. Cara yang digunakan 

adalah mencari padanan 28 huruf Arab dalam aksara 

Indonesia. Tanda baca pun diperkenalkan dalam 

rumus-rumus bahasa indonesia. Sehingga hanya 
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dengan enam kali pertemuan, masing-masing 45 

menit, peserta didik bisa membaca Alquran.57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
57Retno Kartini, Kemampuan Membaca dan Menulis Huruf 

Alquran pada Siswa SMP, 16-18. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini pendekatan yang 

digunakan adalah besifat kualitatif. Penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang berusaha menyajikan kebenaran 

realitas sosial dengan lebih banyak menggunakan 

pendekatan induktif.58 

Karakteristik penelitian kualitatif menurut 

Bogdan and Biklen yang dikutip oleh Sugiono adalah 

sebagai berikut : 

a. Dilakukan pada kondisi yang alamiah, (sebagai 

lawannya adalah eksperimen), langsung ke sumber 

data dan peneliti adalah instrumen kunci. 

b. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data 

yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, 

sehingga tidak menekankan pada angka. 

c. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses 

daripada produk atau outcome. 

                                                           
58Moh. Miftachul Coiri, Pendekatan kuantitatif dalam Pendidikan 

(Ponorogo, STAIN Ponorogo Press, 2005) 28. 
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d. Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara 

induktif. 

e. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna 

(data dibalik yang teramati).59 

2. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian ini instrumen utamanya adalah 

orang atau human, yaitu peneliti sendiri. Untuk dapat 

menjadi instrumen, peneliti harus memiliki bekal teori 

dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, 

menganalisis, memotret, dan mengkontruksi situasi 

sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan 

bermakna.Dalam hal ini peneliti melakukankegiatan  

wawancara, observasi dan dokumentasi untuk 

melengkapi data. 60 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SDN Dolopo 2 

KabupatenMadiun yang beralamat di Jl. Parikesit desa 

Sumbersoko Kecamatan Dolopo dengan jumlah siswa 

sebanyak 45. Alasan peneliti melakukan penelitian di 

SDN Dolopo 02 Kabupaten Madiun karena pelaksanaan 

                                                           
59Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2014), 13-14. 
60Ibid., 8. 
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program baca tulis quran merupakan program baru 

yang di lakukan di SDN Dolopo 02 dan untuk 

mengetahui proses pelaksanaan program baca tulis 

quran, selain itu jumlah siswa yang sedikit, dan minat 

baca tulis Alquran siswa yang kurang sehingga peneliti 

perlu mengetahui proses program tersebut. 

4. Data dan Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah 

kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah tambahan 

seperti dokumen dan lainnya.Sumber data dalam 

penelitian ini disesuaikan dengan fokus dan tujuan 

penelitian. Maka yang dijadikan sumber data adalah 

sebagai berikut61: 

a. Informan yang meliputi kepala madrasah sebagai 

sumber data tentang pelaksanaan program BTQ, 

guru sebagai sumber data tentang perkembangan 

siswa dalam program BTQ, dan siswa sebagai 

sumber data tentang respon siswa dalam mengikuti 

program pelaksanaan BTQ. 

b. Dokumen data sekolah yang meliputi gambaran 

umum lokasi penelitian dan dokumen-dokumen 

                                                           
61 Suharsimi Arikunto, Prosedur Pendekatan Suatu Pendekatan 

Praktikum (Edisi Revisi VI)(Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 129. 
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lainnya seperti foto, catatan tertulis dan bahan-

bahan lain yang berkaitan dengan penelitian. 

5. Prosedur Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah 

yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan 

utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. 

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan 

observasi, wawancara, dokumentasi. 

a. Observasi 

Observasi atau pengamatan dapat didefinisikan 

sebagai perhatian yang berfokus terhadap kejadian, 

gejala, atau sesuatu. Adapun observasi imiah adalah 

perhatian berfkus terhadap gejala, kejadian atau 

sesuatu dengan maksud menafsirkannya, 

mengungkapkan faktor-faktor penyebabnya, dan 

menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya.62 Ada 

beberapa alasan mengapa teknik observasi atau 

pengamatan digunakan dalam penelitian ini. 

Pertama, pengamatan didasarkan atas pengalaman 

secara langsung.Kedua, pengamatan memungkinkan 

peneliti untuk melihat dan mengamati sendiri, 

                                                           
62 Hadari Nawawi, Metode PenelitianBidang Sosial (Yogyakarta: 

GAJAH MADA UNIVERSITY PRESS, 2007), 106. 
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kemudian mencatat perilaku dan kejadian 

sebagaimana yang terjadi pada keadaan yang 

sebenarnya. Dengan teknik ini peneliti mengamati 

aktivitas-aktivitas kegiatan dalam proses 

pelaksanaan program membaca dan menulis Alquran 

serta perasaan pada waktu menjadi bagian dari 

situasi tersebut. 

Observasi dilakukan langsung melalui 

pengumpulan data di SDN Dolopo 02 Kabupaten 

Madiun. Peneliti mengamati proses pelaksanaan 

program membaca dan menulis Alquran dari awal 

kegiatan pembelajaran sampai akhir. Selama peneliti 

di lapangan, peneliti berusaha melukiskan secara 

umum situasi sosial dan apa yang terjadi di tempat 

tersebut. Kemudian peneliti menyempatkan 

pengumpulan data dan mulai melakukan observasi 

yang berulang-ulang di lapangan, peneliti dapat 

menyempatkan lagi penelitiannya dengan melakukan 

observasi selektif.Sekalipun demikian, peneliti masih 

terus melakukan observasi deskriptif sampai akhir 

pengumpulan data. 

Dalam penelitian kualitatif memerlukan adanya 

teknik pengumpulan data dengan menggunakan 
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observasi agar dapat mengetahui secara langsung 

tentang program baca tulis quran yang ada di SDN 

Dolopo 2 Kabupaten Madiun. 

b. Wawancara 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah wawancara mendalam, artinya peneliti 

mengajukan pertanyaan secara mendalam yang 

berhubungan dengan fokus permasalahan yaitu 

pelaksanaan program baca tulis quran kepada pihak 

yang akan diteliti, sehingga dengan wawancara 

mendalam ini data-data bisa terkumupul semaksimal 

mungkin.  

Wawancara harus mempunyai tujuan tertentu 

agar tidak menjadi suatu percakapan yang tidak 

sistematis atau melakukan pengamatan yang tidak 

mempunyai ujung pangkal. Oleh karena itu, peneliti 

yang melakukan wawancara mempunyai tiga 

kewajiban yaitu yang pertama, Memberitahu 

informan tentang hakikat penelitian dan pentingnya 

kerja sama mereka dengan 

peneliti.Kedua,Menghargai informan atas kerja 
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samanya.Ketiga,Memperoleh informasi dan data 

yang diinginkan.63 

Wawancara dalam penelitian ini disusun dengan 

beberapa aspek yaitu terkait dengan pelaksanaan 

program Baca Tulis Quran (BTQ), faktor yang 

mempengaruhi Baca Tulis Quran (BTQ), dan 

dampak atau hasil pelaksanaan Baca Tulis Quran 

(BTQ). Dalam aspek-aspek tersebut penulis 

membuat pedoman wawancara dan membuat 

pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan aspek 

tentang program Baca Tulis Quran (BTQ). 

Hasil wawancara dari masing-masing informan 

tersebut di tulis lengkap dengan kode-kode dalam 

transkip wawancara.Kemudian tulisan lengkap dari 

wawancara ini dinamakan transkip wawancara. 

c. Dokumen 

 Pengumpulan data dokumentasi selain pengambilan 

foto ,dokumen juga menggunakan alat rekaman 

dalam proses wawancara untuk pengambilan 

datadari sumber data yang terkait dengan aspek-

aspek wawancara. 

                                                           
63Ibid., 50. 



48 
 

 
 

 Dokumen merupakan catatan peristiwa yang 

berlaku. Dokumen bisa berbentuk tulisan, 

gambar, atau karya-karya monumental dari 

seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan 

misalnya catatan harian. Sejarah kehidupan (life 

histories), ceriteria, biografi, peraturan, 

kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, 

misalnya menggunakan foto, gambar hidup 

sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk 

karya misalnya karya seni yang dapat berupa 

gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi 

dokumen merupakan perlengkap dari 

penggunaan metode observasi dan wawancara 

dalam penelitian kualitatif.64 Apabila dilihat dari 

sumbernya, data dokumentasi bisa dibedakan 

menjadi beberapa jenis yaitu: catatan resmi, 

dokumen-dokumen ekspresif, laporan media 

massa.65 

                                                           
64Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D 

...,240. 
65Basrowi & Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2008), 159. 
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 Sekolah Dasar Negeri Dolopo 02 Kabupaten 

Madiun, dokumentasi sumber belajarnya berupa 

buku belajar baca dan tulis Alquran. 

6. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, 

sehingga dapat mudah difahami dan terutamanya dapat 

diinformasikan kepada orang lain. Analisis data 

dilakukan dengan mengorganisasikan data, 

menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, 

menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting 

dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan 

yang dapat diceriterakan kepada orang lain.66 

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, 

yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, 

selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau 

menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang 

dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya 

dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga 

selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut 

                                                           
66Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D 

...,244. 
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diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. 

Bila berdasarkan data yang dapat dikumpulkan secara 

trangulasi, tenyata hipotesis diterima maka hipotesis 

tersebut berkembang menjadi teori.67 

Teknik analisis data dalam kasus ini 

menggunakan analisis data kualitatif, mengikuti konsep 

yang diberikan Miles dan Huberman. Miles dan 

Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas 

dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif 

dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, 

sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis 

data, yaitu data reduction, data display, dan penarikan 

kesimpulan.  

1. Data Reduksi Data(reduction): Mereduksi data 

berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema 

polanya. Dengan demikiandata yang telah direduksi 

akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila 

diprlakukan. Reduksi data dapat dibantu dengan 

                                                           
67Ibid,. 245. 
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peralatan elektronik seperti computer mini, dengan 

memberikan kode pada aspek-aspek tertentu. 

2. Data Penyajian Data(Display): Penyajian data bisa 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan. 

Hubungan antar kategori flowchart dan sejenisnya. 

Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan 

yang paling sering digunakan untuk menyajikan data 

dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang 

bersifat naratif. 

3. Penarikan kesimpulan: Menurut Miles dan 

Huberman adalah penarikan kesimpulan dan 

verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan 

masih bersifat sementara, dan akan berubah bila 

tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang 

mendukung pada tahap pengumpulan yang 

dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-

bukti yang valit dan konsisten saat peneliti kembali 

ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan 

yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang 

kredibel.68 

 

                                                           
68Ibid,. 246-247 
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7. Pengecekan Keabsahan Data 

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan 

teknik pemeriksaan.Pelaksanaan teknik pemeriksaan 

didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Dalam 

penelitian ini, uji kepercayaan terhadap data hasil 

penelitian kualitatif dilakukan dengan: 

a. Perpanjangan Keikutsertaan 

Perpanjangan keikut-sertaan berarti peneliti 

tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan 

pengumpulan data tercapai. Jika hal itu dilakukan 

maka akan membatasi: membatasi gangguan dari 

dampak penelitian pada konteks, membatasi 

kekeliruan peneliti, dan mengkonpensasikan 

pengaruh dari kejadian-kejadian yang tidak biasa 

atau pengaruh sesaat. Perpanjangan keikutsertaan 

juga menuntut peneliti agar tujuan ke lokasi dan 

dalam waktu yang cukup panjang guna mendeteksi 

dan memperhitungkan distorsi yang mungkin 

mengotori data.Pertama-tama dan yang terpenting 

ialah distorsi pribadi.69 

 

                                                           
69Lexy J. Moleog, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT 

REMAJA ROSDAKARYA, 2009), 327. 
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b. Ketekunan/ Keajegan Pengamatan 

Keajegan Pengamatanberarti mencari secara 

konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam 

kaitan dengan proses analisis yang konstan atau 

tentative. Mencari suatu usaha membatasi berbagai 

pengaruh. Mencari apa yang dapat diperhitungkan 

dan apa yang tidak dapat. 70 

Seperti yang telah diuraikan, maksud 

perpanjangan keikutsertaan ialah untuk 

memungkinkan peneliti terbuka terhadap pengaruh 

ganda, yaitu factor-faktor kontekstual dan pengaruh 

ganda, yaitu faktor-faktor kontekstual dan pengaruh 

bersama pada peneliti dan subjek yang akhirnya 

mempengaruhi fenomena yang diteliti.Berbeda 

dengan hal itu, ketekunan pengamatan bermaksud 

menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi 

yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang 

sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada 

hal-hal tersebut secara rinci.71 

c. Pemeriksaan Sejawat Melalui Diskusi  

                                                           
70Ibid, 328 
71Ibid, 330 
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 Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil 

sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam 

bentuk diskusi dengan rekan-rekan sejawat. Teknik 

ini mengandung beberapa maksud sebagai salah satu 

teknik pemeriksaan keabsahan data.Pertama, untuk 

membuat agar peneliti tetap mempertahankan sikap 

terbuka dan kejujuran.Dalam diskusi analitik 

tersebut kemelencengan peneliti disingkap dan 

pengertian mendalam ditelaah yang nantinya 

menjadi dasar bagi klarifikasi penafsiran.Kedua, 

diskusi dengan sejawat ini memberikan suatu 

kesempatan awal yang baik untuk mulai menjajaki 

dan menguji hipotesis yang muncul dari pemikiran 

peneliti.Ada kemungkinan hipotesis yang muncul 

dalam benak peneliti sudah dapat dikonfirmasikan, 

tetapi didalam diskusi analitik ini mungkin sekali 

dapat terungkap segi-segi lainnya yang justru 

membongkar pemikiran peneliti.72 

8. Tahapan-Tahapan Penelitian 

 Tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini ada tiga 

tahapan yaitu tahap pra lapangan, tahap pekerjaan 

                                                           
72Ibid, 333. 
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lapangan, dan tahap analisis data.Adapun tahapan 

tersebut dapat disajikan pada gambar berikut : 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Tahapan Penelitian 
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Adapun penjelasan dari gambar 3.1 sebagai berikut:  

a. Tahap pra lapangan 

 Ada enam tahap kegiatan yang harus dilakukan oleh 

peneliti dalam tahap ini ditambah dengan satu 

pertimbangan yang perlu dipahami.. Kegiatan dan 

pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut: 

menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan 

penelitian, mengurus perizinan, menjajagi dan menilai 

keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan 

informan, dan menyiapkan perlengkapan penelitian.73 

b. Tahap pekerjaan lapangan 

 Uraian tentang tahap pekerjaan lapangan dibagi atas 

tiga bagian, yaitu: memahami latar penelitian dan 

persiapan diri, memasuki lapangan dan berperanserta 

sambil mengumpulkan data. 

c. Tahap analisis data 

 Pada bagian ini dibahas prinsip pokok, tetapi tidak akan 

dirinci bagaimana cara analisis data itu dilakukan 

karena ada bab khusus yang mempersoalkannya.74 

                                                           
73Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, 

137. 
74Ibid, 137. 



57 
 

 
 

BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

   

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Berdirinya SDN Dolopo 02 Kabupaten 

Madiun 

Pada tahun 1953  Berdiri sebuah lembaga 

sekolah  bernama Sekolah Rakyat 2 (SR-2) yang 

berlokasi di Jalan Madiun- Ponorogo no. 1072 

Dusun Sidorejo,Desa Dolopo, Kabupaten Madiun, 

(sekarang menjadi Kantor UPT Pendidikan TK dan 

SD Kecamatan Dolopo).Pemerintah  dalam  usaha  

pemerataan  dan  memberi kesempatan kepada 

masyarakat    untuk    mendapatkan    pendidikan    

terus    diupayakan.  Hal  ini   Presiden   

menginstruksikan keberadaan sekolah dasar yang 

sering disebut  (INPRES).  

Pada   tahun    1974   masyarakat   Dolopo   

mendapatkan   jatah   sekolah dasar INPRES,   yang   

akhirnya   dibangun   sebuah  gedung   Sekolah  

Dasar yang terdiri dari 2 ruang kelas di  Dukuh  

57 
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Sumbersoko Desa  Dolopo,  Kecamatan  Dolopo,  

Kabupaten   Madiun,  yang   akhirnya Sekolah 

Rakyat  Dolopo 2 berpindah lokasi ke Gedung Baru 

yang beralamat  sebagaimana tersebut di atas 

dengan nama baru SDN Dolopo 02. Tahun 1976 

dibangun lagi  4 ruang, dan tahun 1984  ada 

penambahan 2 ruang belajar dan 1 KM, 1 WC, 

sehingga menjadi 8 ruang belajar dan  kantor guru, 

serta 1 WC dan 1 KM.  

Tahun   1995 dewan guru ,   komite   sekolah   

dan   tokoh  masyarakat  besama dengan   orang   

tua murid  mengadakan  rapat.  Hasilnya  bersepakat 

mengusulkan dana rehab karena keadaan gedung  

sudah mengkhawatirkan bagi keselamatan siswa 

dalam proses pembelajaran. Tahun 1996 

permohonan dikabulkan sehingga 4 ruang atap 

gedung SDN. Dolopo 02  direhab dengan besar 

dana Rp. 50.000.000,-  dari  dana DAK, kemudian 

tahun  2009 mendapat dana rehab lagi sebanyak 2 

ruang dengan besar dana Rp. 70.000.000,-  dari  

dana DAK.Mengingat kondisi sebagian besar 

gedung masih rusak berat, tahun 2010 pihak sekolah 

mengusulkan rehab gedung lagi, besar harapan 
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kami mudah-mudahan SDN Dolopo 02 segera 

mendapatkan bantuan dana rehab gedung, sehingga  

situasi nyaman untuk proses pembelajaran bagi para 

siswa.Dalam perjalanan waktu pihak sekolah juga 

mempertimbangkan  keberadaan gedung TK PKK 

Pertiwi  Luhur II Dolopo yang sampai saat ini 

belum memiliki gedung sekolah sendiri, maka 

mulai tahun 2007 SDN Dolopo 02 dengan 

persetujuan komite mengambil kebijakan  untuk 

meminjamkan 1 ruang kelas untuk gedung TK 

tersebut. 

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa 

keberadaan  lokasi gedung SDN. Tahun 1997 

Sekolah bersama Komite  mengambil langkah untuk 

membeli jalan menuju SDN Dolopo 02  seluas 

107.5 m2 (7.67) are dengan dana swadaya 

masyarakat.Tanah SDN Dolopo 02 adalah tanah 

milik perorangan  yang dibeli oleh DesaDolopo 

pada tahun 1974, seluas 1.224 m2 , kemudian tahun 

1997 Sekolah bersama komite membeli  jalan 
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menuju  SDN Dolopo 02 seluas 107.5 m2 (7.67) are 

dengan dana swadaya masyarakat.75 

2. Letak Geografis 

Sekolah Dasar Negeri Dolopo 02 Kabupaten 

Madiun terletak di Jl. Prikesit Dusun Sumbersoko, 

Desa Dolopo, Kecamatan Dolopo, Kabupaten 

Madiun Jawa Timur.Nomer telepon (0351) 364027, 

Kode pos 63174. Letak tanah dan bangunan SDN  

Dolopo  02 yaitu sebalah  utara sungai, sebelah 

selatan kebun milik bapak Moch. Suwito (Gutoyo), 

sebelah timur tanah  milik  Bapak Hartoyo dan 

Bapak Bari dan Bapak Muhyar (Alm) 

Umiyatisebelah barat SMPN 2 Dolopo. Secara 

geografis sekolah dasar ini termasuk dalam 

lingkungan Kabupaten Madiun.76 

 

 

 

                                                           
75 Lihat transkip Dokumentasi  01/D/19-III/2019pada lampiran 

laporan  hasil penelitian ini 
76 Lihat transkip Dokumentasi  02/D/19-III/2019pada lampiran 

laporan  hasil penelitian ini 
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3. Visi, Misi, dan TujuanSDN Dolopo 02 

Kabupaten Madiun 

a. Visi  

“AKU BISA” berprestasi dan berkembang seiring 

dengan tuntutan era sekarang dan era mendatang, 

demi agama nusa dan bangsa. 

b. Misi  

1) Meningkatkan etos kerja dan semangat belajar. 

2) Menumbuhkembangkan rasa kebersamaan 

dalam berbagai kegiatan. 

3) Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan 

secara efektif dan berkelanjutan. 

4) Mendorong anak untuk mengenali diri sendiri 

sehingga anak dapat mengetahui potensi yang 

dimiliki. 

5) Memberikan bimbingan semngat pada anak 

untuk berbuat aklakul karimah. 

6) Mendorong anak untuk lebih rajin belajar untuk 

mencaapai nilai UASBN yang maksimal. 

7) Mengadakan home visit dalam membantu anak 

belajar kelompok. 

c. Tujuan 
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Berdasarkan Visi dan Misi tersebut di atas, 

maka tujuan pendidikan yang ingin dicapai SDN 

Dolopo 02 Kabupaten Madiun adalah : 

1) Meningkatkan semangat belajar siswa agar 

dapat mengembangkan potensi dan kemampuan 

siswa setiap individu. 

2) Membangun rasa persaudaraan yang erat dengan 

teman sejawat. 

3) Meningkatkan prestasi siswa dalam IPTEK serta 

membina siswa-siswa menjadi siswa yang 

sportif, berakhlaqul karimah.  

4) Membantu siswa dalam mengembangkan 

potensi yang dimiliki oleh diri siswa secara 

optimal. 

5) Membuat proses pembelajaran dengan suasana 

yang menyenangkan. 

6) Meningkatkan kemampuan berfikir dan 

ketrampilan siswa. Agar dapat mencapai hasil 

yang maksimal. 
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7) Menjalin hubungan dengan baik terhadap orang 

tua siswa dalam rangka mengembangkan potensi 

siswa dan peningkatan kwalitas sekolah.77 

4. Profil Sekolah 

Nama Sekolah  : SDN Dolopo 02 

Nama Kepala Madrasah  : SUTRISNO,S.Pd. 

Alamat : Jl. Parikessit No.103 

Kecamatan Dolopo 

Kabupaten Madiun 

Tahun didirikan :1953 

Tahun operasi  : 1978 

Status tanah : Milik Desa 

Luas tanah  : 1311.5 m2 

Telephon / HP : (0351) 364027 

Status Sekolah  : Negeri 

Status Akreditasi  : TERAKREDITASI / B 

Kegiatan Belajar Mengajar  : PAGI HARI 

Ruang Kelas : 6 ruang 

Ruang Guru  : 1 ruang 

Ruang Tata Usaha : 1 ruang 

                                                           
77 Lihat transkip Dokumentasi  03/D/19-III/2019pada lampiran 

laporan  hasil penelitian ini 
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Ruang Komputer : Belum Memiliki 

Ruang Perpustakaan : Belum Memiliki 

Ruang UKS  : Belum Memiliki 

Ruang Kepala Sekolah  : 1 ruang 

Ruang Toilet : 2 ruang 

Tempat Ibadah  :  Belum Memiliki78 

5. Sarana dan Prasarana 

Prasarana SDN Dolopo 02 Kabupaten 

Madiunmeliputi : 

1) Ruang belajar   : 6 ruang  

2) Ruang kepala sekolah  : 1 ruang 

3) Ruang guru   : 1 ruang 

4) Ruang Tata Usaha  : 1 ruang 

6) Gudang   : 1 ruang 

Sarana SDN Dolopo 02 Kabuapaten 

Madiunmeliputi : 

1) Buku pelajaran dilengkapi alat bantu pelajaran. 

2) Buku bacaan penunjang. 

3) Papan tulis.79 

                                                           
78 Lihat transkip Dokumentasi  04/D/19-III/2019pada lampiran 

laporan  hasil penelitian ini 
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6. Struktur Organisasi  

Struktur organisasi merupakan bagian-bagian 

yang berhubungan dengan kekuasaan serta 

tanggung jawab keseluruhan susunan organisasi. 

Dalam penyusunan suatu organisasi diadakan suatu 

pembagian tugas yang sesuai dengan kemampuan 

masing-masing anggota agar tidak membebani 

dalam melaksanakan tugas. 

 

7. Keadaan Guru dan Siswa di SDN Dolopo 02 

a. Keadaan Guru 

Berdasarkan data yang telah  diperoleh 

peneliti secara keseluruhan, guru SDN Dolopo 02 

tahun 2018/2019 berjumlah 8 orang dengan rincian 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

                                                                                                      
79 Lihat transkip Dokumentasi  06/D/19-III/2019pada lampiran 

laporan  hasil penelitian ini 
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Tabel 4.1  

Data Guru SDN Dolopo 02 Tahun Pelajaran 2018/2019 

 

 

 

 

 

 

No Nama  NIP Keterangan 

1. Sutrisno S.Pd 196005121981121012 Kepala 

Sekolah 

2. Sri Susilowati, 

S.Pd 

196308251991042002 GTY 

3. Retno Palupi, 

S.Pd 

197808032006042022 GTY 

4. Karjono, S.Pd 196302231990071001 GTY 

5. Nuryani, S.Pd - GTY 

6. Wilis Ika, S.Pd - GTY 

7. Syaiful Anwar, 

S.Pd 

- GTT 

8. Bella P, S.Pd - GTT 
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Kepala Sekolah / Yayasan 1 Orang 

Jumlah Guru Tetap /GTY 5 Orang 

Jumlah Guru Tidak Tetap 

/GTT 2 Orang 

Jumlah 

Seluruhnya 

 

8 Orang 

 

b. Keadaan Siswa 

  Berdasarkan data yang telah  diperoleh 

peneliti secara keseluruhan, siswa di SDN Dolopo 

02 tahun 2018/2019 berjumlah 41 

dengan rincian sebagai berikut80: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
80 Lihat transkip Dokumentasi  05/D/19-III/2019pada lampiran 

laporan  hasil penelitian ini 
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Tabel 4.2 

N

o 
Kelas 

Tahun Pelajaran 

2018/2019 

L P Jumlah 

1 
Kelas 

I 
2 4 6 

2 
Kelas 

II 
3 0 3 

3 
Kelas 

III 
7 0 7 

4 
Kelas 

IV 
4 9 13 

5 
Kelas 

V 
4 3 7 

6 Kelas 4 1 5 
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D

a

t

a 

Siswa di SDN Dolopo 2 Tahun Pelajaran 2018/2019 

 

B. Deskripsi Data Khusus  

 Peneliti melakukan penelitian di SDN Dolopo 02 

Kabupaten Madiun untuk mengetahui pelaksanaan, 

faktor penghambat dan pendukung serta hasil dari 

program Baca Tulis Quran (BTQ) yang dilakukan pada 

tanggal 4-19 Maret 2019. 

 Agar dapat dengan mudah dibaca dan dipahami, hasil 

wawancara dan observasi yang telah dilakukan peneliti 

di SDN Dolopo 02 Kabupaten Madiun tersebut 

dideskripsikan secara sistematis sebagai berikut: 

1. Pelaksanaanprogram baca tulis Quran (BTQ). 

  Seperti yang telah dijelaskan di latar belakang, 

bahwa penelitian dilakukan di SDN Dolopo 02 

Kabupaten Madiun.Pelaksanaan program baca tulis 

Quran (BTQ) dilakukan selama seminggu 1 kali 

pertemuan yaitu hari senin untuk kelas 1, 2, dan 3 

sedangkan hari selasa kelas 4, 5 dan kelas 6 mulai 

VI 

Jumlah 24 17 41 
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pukul 10.30 s.d 13.30 dalam pelaksanaan program 

BTQ tidak ada pengelompokan kelas, sehingga guru 

atau pengajar bisa fokus terhadap materi sesuai 

dengan tingkatan-tingkatan per kelas. Dalam 

melaksanakan proses pembelajaran metode yang 

pengajaran memiliki kedudukan yang sangat 

strategis dalam mendukung keberhasilan 

pengajaran. Itulah sebabnya, para ahli pendidikan 

sepakat, bahwa seorang guru yang ditugaskan 

mengajar di sekolah, haruslah guru yang 

professional, yaitu guru yang antara lain ditandai 

oleh penguasaan yang prima terhaap metode 

pengajaran. Melalui metode pengajaran, mata 

pengajaran dapat disampaikan secara efisien, 

sehingga dapat dilakukan perencanaan dan 

perkiraan dengan tepat. 

  Namun demikian metode hanyalah cara atau 

langkah-langkah, sedangkan keberhasilannya amat 

tergantung kepada guru yang menggunakannya. 

Sebuah metode akan efektif apabila digunakan 

dengan mempertimbangkan berbagai faktor : (1) 

tujuan dan bahan pelajaran, (2) peserta didik, (3) 

lingkungan, (4) alat dan sumber belajar, (5) 
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kesiapan guru, dalam menggunakan setiap metode 

menurut wawasan, keterampilan, dan pengalaman 

guru yang akan menerangkannya. 

  Pelaksanaan program Baca Tulis Quran (BTQ) di 

SDN Dolopo 02 Kabupaten Madiun mulai tahun 

2017 tahun pelajaran baru sesuai dengan aturan 

Bupati Madiun dengan adanya program BTQ dapat 

meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca 

dan menulis alquran. Hal ini sebagaimana telah 

disampaikan oleh kepala sekolah SDN Dolopo 02: 

”Awalnya dilaksanakan program BTQ 

dikarenakan peraturan baru dari Bupati 

Madiun untuk mewajibkan seluruh sekolah 

dasar di Kabupaten Madiun melaksanakan 

program BTQ sesuai dengan  peraturan Bupati 

No.64 tahun 2016 tentang pendidikan karakter 

berbasis keagamaan pada sekolah dasar dan 

sekolah menengah pertama. Sehingga sekolah 

kami juga melaksanakan program tersebut 
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untuk meningkatkan kemampuan baca tulis 

quran pada anak didik di sekolah kami.”81 

 

  Dalam kegiatan baca tulis quran (BTQ) 

berlangsung agar memudahkan guru melakukan 

pembelajaran maka pihak sekolah memutuskan 

untuk tidak mengelompokkan kelas, sesuai yang 

disampaikan oleh Kepala Sekolah di SDN Dolopo 

02:  

”Untuk pelaksanaan BTQ di sekolah kami 

dilakukan selama seminggu 1 kali pertemuan 

yaitu hari senin untuk kelas 1, 2, dan 3 

sedangkan hari selasa kelas 4, 5 dan kelas 6 

mulai pukul 10.30 s.d 13.30 dalam pelaksanaan 

program BTQ tidak ada pengelompokan kelas, 

sehingga guru atau pengajar bisa fokus terhadap 

materi sesuai dengan tingkatan-tingkatan per 

kelas”82 

 

                                                           
81 Lihat transkip wawancara 01/W/4-3/2019 pada lampiran laporan  

hasil penelitian ini. 
82Lihat transkip wawancara 01/W/4-3/2019 pada lampiran laporan 

hasil penelitian ini. 
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  Sesuai dengan observasi yang dilakukan oleh 

peneliti di SDN Dolopo 02 Kabupaten Madiun 

bahwa pelaksanaan Baca Tulis Quran (BTQ) 

berlangsung sangat tertib tampak peserta didik 

berkumpul di ruangan kelas satu untuk belajar dan 

guru pengajar dalam menyampaikan materi dapat 

dipahami dengan baik oleh semua siswa.83 

  Dalam proses pembelajaran, metode sangat 

menentukan tercapainya kegiatan pembelajaran. 

Metode pembelajaran sangat diperlukan bagi 

seorang guru, karena tujuan pembelajaran tidak 

akan pernah tercapai selama komponen-komponen 

lainnya tidak digunakan. Dalam meningkatkan 

kemampuan membaca dan menulis pembelajaran 

Alquran tidak lepas dari metode pembelajaran pada 

saat mengajar. Hal ini sebagaimana disampaikan 

oleh Guru Agama SDN Dolopo 02: 

“Dalam proses pembelajaran tidak ada peraturan 

Bupati ataupun sekolah tentang penetapan 

metode yang digunakan dalam pelaksanaan 

                                                           
83 Lihat transkip observasi  03/0/5-3/2019 pada lampiran laporan 

hasil penelitian ini 
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program BTQ, saya dan guru lainnya yaitu Ibu 

Alfi menetapkan untuk menggunakan metode 

Ummidikarenakan metode Ummi termasuk 

metode baru selain itu metode Ummi sangat 

efektif untuk digunakan karena di dalam metode 

Ummi siswa di beri materi tentang ilmu tajwid 

serta dalam membaca Alquran terdapat lagu 

atau tartil untuk membaca Alquran yang sangat 

mudah untuk di tirukan oleh siswa. Dalam hal 

ini siswa mampu memahami dengan baik materi 

yang di sampaikan oleh saya.Metode ini sangat 

berhasil untuk membuat siswa lancar dalam 

membaca Alquran.”84 

 

  Metode Ummi merupakan metode yang dipilih 

oleh guru dalam pelaksanaan program Baca Tulis 

Quran (BTQ) agar siswa-siswi SDN Dolopo 02 

Kabupaten Madiun mampu membaca alquran 

dengan baik dan benar karena dalam metode ummi 

diajarkan tajwid.Selain itu peneliti saat melakukan 

                                                           
84Lihat transkip wawancara 02/W/4-3/2019 pada lampiran laporan 

hasil penelitian ini. 
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observasi, peneliti mendengarkan saat siswa 

membaca alquran dengan dilagukan.Menurut 

peneliti siswa membaca alquran sudah cukup 

baik.85Hal ini sesuai dengan yang dikatakan guru 

yang mengajar di SDN Dolopo 02 bahwa yaitu Ibu 

Alfiatur bahwa awal mengajar disana peserta didik 

banyak yang tidak bisa membaca alquran dengan 

baik. 

  Langkah-langkah metode Ummi dalam 

pelaksanaan baca tulis Quran, seperti yang 

disampaikan oleh guru pengajar Alquran SDN 

Dolopo 02 sebagai berikut : 

“Dalam metode Ummi tahap atau langkah-

langkahnya yang pertama adalah pembukaan 

yaitu kegiatan pengkondisian guru pada semua 

siswa untuk siap belajar, dilanjutkan dengan 

salam pembuka dan membaca doa pembuka 

belajar Alquran bersama sama, kedua adalah 

appersepsi yaitu mengulang kembali materi 

yang telah diajarkan sebelumnya untuk dapat 

                                                           
85 Lihat transkip observasi 02/O/5-3/2019 pada lampiran laporan 

hasil penelitian ini 
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dikaitkan dengan materi yang akan diajarkan 

pada hari ini, ketiga yaitu penanaman konsep 

yaitu proses menjelaskan materi (seperti ilmu 

tajwid), keempat adalah pemahaman dengan 

siswa membuat contoh ataupun mencari contoh 

yang terdapat dalam juz’ama sesuai dengan 

pokok bahasan, kelima adalah latihan membaca 

Alquran dengan tartil sesuai dengan ilmu tajwid 

yang sudah di jelaskan, keenam adalah penutup 

dengan mengkondisikan siswa untuk tetap tertib 

kemudian membaca doa penutup dan diakhiri 

salam penutup dari guru”.86 

  Sebelum melakukan langkah-langkah tersebut 

para siswa melakukan praktek salat fardu yaitu 

salat duhur berjamaah dengan membaca bacaan-

bacaan solat yang sudah di hafalkan sesuai dengan 

yang diajarkan oleh guru.Peneliti melihat ada 

perbedaan pada waktu pelaksanaan solat, siswa 

kelas bawah masih butuh dampingan karena ada 

siswa yang asik mainan sendiri di belakang (ramai), 

                                                           
86 Lihat transkip wawancara 02/W/4-3/2019 pada lampiran laporan  

hasil penelitian ini. 
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dan ibu guru langsung menegurnya untuk tidak 

melakukan hal tersebut.Sedangkan siswa kelas 

tinggi dalam praktek solat sudah rapi dan tidak ada 

yang ramai ataupun bicara sendiri.87 

  Adapun kelebihan metede Ummi dalam 

pelaksanaan program Baca Tulis Quran (BTQ), 

seperti yang telah disampaikan oleh guru pengajar 

Alquran di SDN Dolopo 02 sebagai berikut: 

“Metode ummi memiliki nada tersendiri yaitu khas 

Ummi (tartil), dengan menggunakan nada atau 

tartil tersebut dapat mempermudah peserta didik 

yang awalnya sulit membaca Alquran, dengan 

diiringi sebuah lagu atau tartil diharapkan untuk 

mudah membaca Alquran, selain itu siswa di 

ajarkan ilmu tajwid dan langsung latihan 

mencari contoh sesuai dengan pembahasan yang 

diajarkan oleh guru ”.88 

                                                           
87 Lihat transkip observasi  04/O/5-3/2019 pada lampiran laporan 

hasil penelitian ini 
88Lihat transkip wawancara 02/W/4-3/2019 pada lampiran laporan 

hasil penelitian ini. 
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  Adapun kelemahan metede Ummi dalam 

pelaksanaan program Baca Tulis Quran (BTQ), 

seperti yang telah disampaikan oleh guru pengajar 

Alquran di SDN Dolopo 02 sebagai berikut: 

 

“Dalam pelaksanaan metode Ummi selain 

menekankan pada ilmu tajwid siswa juga 

disuruh untuk menghafalkan surah-surah 

pendek, dalam penghafalan surah-surah pendek 

siswa di beri target waktu dan kebanyakan siswa 

sulit untuk menghafalkan surah pendek karena 

target waktu tersebut”.89 

 Program BTQ di SDN Dolopo 02 Kabupaten 

Madiun sudah berlangsung selama lebih dari 2 

tahun, akan tetapi dalam waktu tersebut pengajar 

melihat kelemahan dalam pelaksanaan program 

BTQ ini dari siswa sendiri, hal ini disampaikan 

oleh guru pengajar alquran di SDN Dolopo 02 : 

                                                           
89 Lihat transkip wawancara 02/W/4-3/2019 pada lampiran laporan  

hasil penelitian ini. 



79 
 

 
 

“Pelaksanaan program BTQ terdapat kelemahan 

atau kesulitan sampai saat ini yaitu pada latar 

belakang anak yang tidak mengikuti sekolah 

sore atau TPA di lingkungan rumahnya 

sehingga ketika di sekolahan menjadi PR 

bagi para pendidik BTQ untuk memberikan 

pendidikan yang lebih pada anak tersebut 

karena kurangnya kemampuan anak tersebut 

dalam membaca dan menulis Alquran”.90 

 Kegiatan pembelajaran selain harus ada metode 

hal yang harus ada yang lainnya yaitu media 

pembelajaran, agar hasilnya dapat memuaskan, 

dalam kegiatan atau pelaksanaan program BTQ 

selain menggunakan metode Ummi untuk 

dijadikan metode pembelajaran guru juga 

menggunakan media pembelajaran, hal ini 

disampaikan oleh guru pengajar Alquran di SDN 

Dolopo 02: 

“Untuk media karena programnya itu Baca 

Tulis Quran, yaitu Alquran, buku tulis, 

                                                           
90Lihat transkip wawancara 02/W/4-3/2019 pada lampiran laporan 

hasil penelitian ini. 
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jus’ama dan papan tulis.Selain itu ada 

bantuan dari Pemda alat peraga BTQ yaitu 

Peraga Praktis Pembelajaran Alquran (P3Q) 

sebanyak 2 paket untuk sekolah dasar”.91 

Media yang digunakan oleh para guru 

dalam pelaksanaan program BTQ terdapat 

kelebihan dan kelemahannya, hal ini disampaikan 

oleh guru pengajar Alquran di SDN Dolopo 02 : 

“ Kelebihan dari media-media tersebut  yaitu 

media-media tersebut sangat membantu 

dalam pelaksanaan proses pembelajaran 

dalam program BTQ sehingga para siswa 

mudah untuk memahami materi yang 

disampaikan terutama materi tajwid dan 

membaca alquran. Sedangkan kelemahan 

dari media-media tersebut yaitu kurang 

lengkap dalam alat peraga sebenarnya 

sangat membantu akan tetapi hanya dapat 

digunakan di kelas bawah karena materi di 

alat peraga hanya sampai pengenalan huruf 

                                                           
91Lihat transkip wawancara 02/W/4-3/2019 pada lampiran laporan 

hasil penelitian ini. 
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hijaiyah dan tanda bacanya sehingga kami 

sampai saat ini belum pernah menggunakan 

media tersebut”. 

 Dalam pelaksanaan program Baca Tulis Quran 

(BTQ) siswa dan siswi dapat mengikuti kegiatan 

tersebut dengan baik sesuai dengan suasana yang 

dibawakan oleh guru ketika mengajar, hal ini sesuai 

dengan yang disampaikan oleh guru pengajar 

alquran di SDN Dolopo 02: 

“Tergantung dengan guru yang mengajar, 

apabila guru yang mengajar dalam proses 

pembelajaran asik ataupun tidak 

membosankan siswa responnya sangat 

bagus dapat  mengikuti kegiatan BTQ 

dengan baik dan efektif”.92 

 Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh  Ulum 

Fatmahanik bahwa “pembelajaran akan berjalan 

dengan baik apabila guru pengajar dapat menguasai 

kelasnya, dan mengkondisikan siswa” 

                                                           
92Lihat transkip wawancara 02/W/4-3/2019 pada lampiran laporan 

hasil penelitian ini. 
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 Sebagai seorang pendidik, guru sering dihadapkan 

untuk mengambil keputusan penting terkait peserta 

didik, seperti menentukan apakah peserta didik 

perlu mengulang materi, naik kelas, lulus maupun 

tidak lulus. Tentu saja hal ini tidak mudah dihadapi 

oleh seorang guru, karena dalam penilaian semua 

data yang dinilai harus jelas dan tidak ada rekayasa, 

sehingga dalam penilaian tidak merugikan peserta 

didik. Dalam proses pembelajaran guru hendaknya 

menjadi seorang penilai yang baik. Kegiatan ini 

dimaksudkan untuk mengetahui apakah tujuan yang 

telah dirumuskan itu tercapai atau belum, dan 

apakah materi yang diajarkan sudah cukup tepat, 

karena setiap anak memiliki kemampuan sendiri-

sendiri . Hal tersebut disampaikan oleh guru 

Alquran sebagai berikut: 

“ Secara umum kemampuan membaca dan menulis 

Alquran rata-rata peserta didik sudah bisa, 

tinggal beberapa peserta didik yang kurang 
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lancar membaca dan menulis Alquran jadi 

dalam hal penilaian harus hati-hati”.93 

 

 Tujuan lain dari penilaian di antaranya adalah untuk 

memberikan informasi mengenai orientasi baru 

dalam penilaian hasil belajar yang dilaksanakan 

pada tingkat kelas oleh pendidik, untuk memberikan 

rambu-rambu penilaian hasil belajar, untuk 

memberikan prinsip-prinsip perencanaan, 

pengolahan, dan pelaporan hasil penilaian. 

Penilaian merupakan aspek pembelajaran yang 

paling kompleks, karena melibatkan banyak latar 

belakang dan hubungan. Tidak ada pembelajaran 

tanpa penilaian, karena penilaian merupakan proses 

menetapkan kualitas hasil belajar, atau proses untuk 

menentukan tingkat pencapaian tujuan 

pembelajaran oleh peserta didik. Sebagaiamana 

yang disampaikan oleh guru Alquran: 

“Untuk penilaian tergatung aktif tidaknya siswa 

dalam proses pembelajaran berlangsung. 

Biasanya saya melakukannya dengan praktik 

                                                           
93 Lihat transkip wawancara 04/W/5-3/2019 pada lampiran laporan  

hasil penelitian ini 
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membaca dan menulis satu per satu.Jadi saya 

tahu tingkat kemampuan membaca dan 

menulis siswa, selain itu untuk acuan buat saya 

dalam membuat tes penilaian dari masa yang 

akan datang supaya tidak keluar dari konsep 

pembelajaran dan tidak membebani para 

siswa.”94 

  Dari hasil wawancara di atas dapat 

disimpulkan bahwa di SDN Dolopo 02 

menggunakan metode Ummi. Adapun langkah-

langkah pelaksanaan program baca tulis Quran 

(BTQ) Dalam metode Ummi tahap atau langkah-

langkahnya yang pertama adalah pembukaan yaitu 

kegiatan pengkondisian guru pada semua siswa 

untuk siap belajar, dilanjutkan dengan salam 

pembuka dan membaca doa pembuka belajar 

Alquran bersama sama, kedua adalah appersepsi 

yaitu mengulang kembali materi yang telah 

diajarkan sebelumnya untuk dapat dikaitkan 

dengan materi yang akan diajarkan pada hari ini, 

                                                           
94 Lihat transkip wawancara 04/W/5-3/2019 pada lampiran laporan  

hasil penelitian ini 
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ketiga yaitu penanaman konsep yaitu proses 

menjelaskan materi (seperti ilmu tajwid), keempat 

adalah pemahaman dengan siswa membuat contoh 

ataupun mencari contoh yang terdapat dalam 

juz’ama sesuai dengan pokok bahasan, kelima 

adalah latihan membaca Alquran dengan tartil 

sesuai dengan ilmu tajwid yang sudah di jelaskan, 

keenam adalah penutup dengan mengkondisikan 

siswa untuk tetap tertib kemudian membaca doa 

penutup dan diakhiri salam penutup dari guru. 

Selain menekan pada ilmu tajwid guru juga 

menyuruh siswa untuk menghafalkan surah-surah 

pendek. 

 Kegiatan pembelajaran selain harus ada metode hal 

yang harus ada yang lainnya yaitu media 

pembelajaran, agar hasilnya dapat memuaskan, 

dalam kegiatan atau pelaksanaan program BTQ 

selain menggunakan metode Ummi untuk dijadikan 

metode pembelajaran guru juga menggunakan 

media pembelajaran yaitu papan tulis, buku tulis, 

jus’ama dan alquran. Dalam pelaksanaan program 

Baca Tulis Quran (BTQ) siswa dan siswi dapat 
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mengikuti kegiatan tersebut dengan baik sesuai 

dengan suasana yang dibawakan oleh guru ketika 

mengajar. 

 Penilaian yang digunkan guru sebagai penilai 

adalah memberikan tes membaca dan menulis 

Alquran satu per satu.Jadi guru dapat mengetahui 

sejauh mana kemampuan para siswa dalam 

program baca tulis Quran (BTQ). 

2. Faktoryang mempengaruhi pelaksanaan 

program baca tulis quran (BTQ). 

  Dalam pelaksanaan program baca tulis (BTQ) ada 

hal yang mendorong pelaksanaan tersebut, ada juga 

yang menghambat. Ada beberapa faktor yang 

mendukung dan menghambat pelaksanaannya, 

berikut ini yang disampaikan oleh kepala sekolah 

SDN Dolopo 02 terkait faktor pendukung antara 

lain: 

“ Program baca tulis Quran (BTQ) merupakan 

peraturan dari Bupati Madiun Nomer 64 

tahun 2016 tentang pendidikan karakter 

berbasis keagamaan pada sekolah dasar dan 

sekolah menengah pertama di kabupaten 
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Madiun. Dalam pelaksanaan program BTQ 

Bupati memberikan media Peraga Praktis 

Pembelajaran Alquran (P3Q) sebanyak 2 

paket untuk sekolah dasar yang menerapkan 

program BTQ di Madiun sehingga guru 

dengan mudah menjelaskan materi yang 

akan di sampaikan kepada para siswa. 

Selain itu metode yang digunakan dalam 

pelaksanaan program baca tulis Quran 

(BTQ) adalah metode Ummi, metode Ummi 

merupakan salah satu metode pembelajaran 

membaca Alquran yang sangat berkembang 

dan menghasilkan siswa dapat membaca 

Alquran dengan baik dan benar serta siswa 

dapat membaca Alquran dengan tartil”.95 

 Adapun faktor yang menghambat dalam 

pelaksanaan program Baca Tulis Quran (BTQ), 

seperti yang telah disampaikan oleh kepala 

sekolah di SDN Dolopo 02 sebagai berikut: 

“Dalam program baca tulis Quran (BTQ) faktor 

penghambatnya adalah kemampuan siswa 

                                                           
95 Lihat transkip wawancara 03/W/5-3/2019 pada lampiran laporan  

hasil penelitian ini. 
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yang bervariasi atau berbeda-beda dalam 

membaca Alquran, terdapat siswa yang 

tidak mengikuti TPQ di lingkungan rumah 

sehingga belajar membaca dan menulis 

Quran hanya dilakukan disekolahan 

sehingga guru kesulitan dalam mengajar 

anak yang tidak mengikuti TPQ di 

lingkungannya karena sering tertinggal 

dengan siswa yang lainnya. Faktor 

penghambat yang lainnya adalah kualitas 

guru yang bermacam-macam. Dalam 

program BTQ dengan menggunakan metode 

Ummi guru pengajar belum memiliki 

sertifikasi Ummi karena metode yang 

digunakan dalam program BTQ tidak di 

khususkan atau tidak ada patokan sehingga 

guru pengajar dapat memilih sendiri metode 

yang akan digunakan dan akhirnya memilih 

metode Ummi. Faktor penghambat yang 

terakhir adalah kurangnya pemanfaatan 

dalam media yang diberikan sehingga 

media P3Q tidak digunakan padahal media 

P3Q sangat berguna apabila guru mau 
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menggunkan media tersebut dan dampaknya 

bagus untuk para siswa”.96 

 Solusi untuk faktor penghambat program baca 

tulis Quran (BTQ) dengan metode Ummi, seperti 

yang telah disampaikan oleh kepala sekolah di 

SDN Dolopo 02 sebagai brikut: 

“ Dalam hal ini solusi untuk kemampuan siswa 

yang bervariasi atau bermacam-macam 

yaitu dengan mengelompokkan kemampuan 

siswa sehingga guru pengajar dapat dengan 

mudah dalam hal mengajar, sedangkan 

solusi untuk kwalitas guru yang belum 

sertifikasi dengan mengadakan micro 

teacing dan evaluasi bersama terkait 

pembelajaran siswa”.97 

 Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan 

bahwa dalam program Baca Tulis Quran (BTQ) 

terdapat faktor yang mendukung program tersebut 

                                                           
96 Lihat transkip wawancara 03/W/5-3/2019 pada lampiran laporan  

hasil penelitian ini. 
97 Lihat transkip wawancara 03/W/5-3/2019 pada lampiran laporan  

hasil penelitian ini. 
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dan faktor penghambat dari program tersebut. 

Adapun faktor pendukungnya yaitu Program baca 

tulis Quran (BTQ) merupakan peraturan dari 

Bupati Madiun Nomer 64 tahun 2016 tentang 

pendidikan karakter berbasis keagamaan pada 

sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di 

kabupaten Madiun. Dalam pelaksanaan program 

BTQ Bupati memberikan media Peraga Praktis 

Pembelajaran Alquran (P3Q) sebanyak 2 paket 

untuk sekolah dasar yang menerapkan program 

BTQ di Madiun sehingga guru dengan mudah 

menjelaskan materi yang akan di sampaikan 

kepada para siswa. Selain itu metode yang 

digunakan dalam pelaksanaan program baca tulis 

Quran (BTQ) adalah metode Ummi. 

 Selain faktor pendukung tersebut terdapat faktor 

penghambatnya yaitu kemampuan siswa yang 

bervariasi atau berbeda-beda dalam membaca 

Alquran, terdapat siswa yang tidak mengikuti 

TPQ di lingkungan rumah sehingga belajar 

membaca dan menulis Quran hanya dilakukan 

disekolahan sehingga guru kesulitan dalam 
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mengajar anak yang tidak mengikuti TPQ di 

lingkungannya karena sering tertinggal dengan 

siswa yang lainnya. Faktor penghambat yang 

lainnya adalah kualitas guru yang bermacam-

macam. Dalam program BTQ dengan 

menggunakan metode Ummi guru pengajar belum 

memiliki sertifikasi Ummi karena metode yang 

digunakan dalam program BTQ tidak di 

khususkan atau tidak ada patokan sehingga guru 

pengajar dapat memilih sendiri metode yang akan 

digunakan dan akhirnya memilih metode Ummi. 

Faktor penghambat yang terakhir adalah 

kurangnya pemanfaatan dalam media yang 

diberikan sehingga media P3Q tidak digunakan 

padahal media P3Q sangat berguna apabila guru 

mau menggunkan media tersebut dan dampaknya 

bagus untuk para siswa. 

 Kepala sekolah SDN Dolopo 02 Kabupaten 

Madiun memberikan solusi yang tepat untuk 

meminimalisasi dalam faktor penghambat 

program BTQ yaitu dengan mengelompokkan 

kemampuan siswa sehingga guru pengajar dapat 
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dengan mudah dalam hal mengajar, sedangkan 

solusi untuk kwalitas guru yang belum sertifikasi 

dengan mengadakan micro teacing dan evaluasi 

bersama terkait pembelajaran siswa. 

3. Dampak dan penilaian dari pelaksanaan 

Program baca tulis Quran (BTQ). 

 Dampak atau hasil dari pelaksanaan program baca 

tulis Quran (BTQ) sangat berpengaruh bagi siswa 

SDN Dolopo 02 dikarenakan siswa di sekolahan 

tersebut dulunya sebelum diadakannya program 

BTQ siswa kesulitan dalam membaca Alquran akan 

tetapi sekarang kemampuan membaca Alquran 

siswa sangat meningkat , dan siswa juga bisa 

membaca Alquran dengan tartil atau dilagukan. Hal 

tersebut disampaikan oleh Guru Alquran sebagai 

berikut:  

“Dengan adanya program BTQ kemampuan 

membaca Alquran semakin baik dibandingkan 

sebelum adanya program BTQ 

berlangsung.Serta pemilihan metode yang 
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tepat dapat mengembangkan kemampuan 

membaca Alquran meningkat”.98 

  

 Selain hasil membaca alquran siswa semakin baik, 

dalam hal menulis alquran dan menghafal surah-

surah pendek juga ada perkembangan yang bagus, 

hal ini disampaikan oleh guru pengajar Alquran 

SDN Dolopo 02 : 

“Kemampuan siswa dalam menulis Alquran sangat 

meningkat hal ini dikarena kan setiap hari 

siswa latian menulis huruf hijaiyah atau huruf 

Arab dan kemampuan menghafal surah 

pendek, kemampuan setiap siswa dalam 

menghafal berbeda akan tetapi dalam hal 

menghafalkan cukup baik”.99 

 Hasil dari pelaksanaan program Baca Tulis Quran 

(BTQ) berdampak baik bagi seluruh siswa di SDN 

Dolopo 02 siswa pada awalnya kesulitan untuk 

                                                           
98 Lihat transkip wawancara 05/W/5-3/2019 pada lampiran laporan  

hasil penelitian ini 
99 Lihat transkip wawancara 05/W/5-3/2019 pada lampiran laporan  

hasil penelitian ini 
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membaca dan menulis alquran, akan tetapi setelah 

adanya program Baca Tulis Quran (BTQ) 

kemampuan siswa sangat meningkat dalam hal 

membaca dan menulis alquran, bahkan siswa dapat 

membaca alquran dengan cara dilagukan atau bisa 

disebut dengan tartil. Program BTQ di SDN 

Dolopo 02 sangat tepat dalam mengambil metode 

pembelajaran sehingga seluruh siswa dapat 

mengembangkan kemampuannya, akan tetapi 

penggunaan media pembelajaran yang masih 

kurang hal ini peneliti melakukan observasi dalam 

kegiatan pembelajaran berlangsung, peneliti tidak 

menemukan media P3Q digunakan guru hanya 

menggunakan media seadanya. Hal ini dapat 

diminimalisasikan dengan aktifnya siswa ketika 

program BTQ berlangsung di dalam kelas. 

 Peneliti bertanya terhadap beberapa siswa terkait 

pelaksanaan program Baca Tulis Quran (BTQ) 

yang ada di SDN Dolopo 02, karena respon siswa 

termasuk aspek penting dalam ketercapaian 

pelaksanaan program BTQ. Seperti yang sudah 

disampaikan oleh Ardin selaku siswa kelas 4 SD: 
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“Saya senang sekali ada program BTQ karena 

dapat membantu dalam meningkatkan minat 

baca Quran di kelas saya, karena di kelas 

saya kebanyakan anak laki-lakinya susah di 

atur dan suka buat gaduh di kelas. Apalagi 

dalam hal baca tulis Quran sangat kurang 

sekali, akan tetapi setelah ada program BTQ 

teman-teman lebih bisa belajar baca tulis 

Quran dengan lebih mendalam lagi. Banyak 

teman saya yang sudah bisa membaca 

Alquran dengan lancar”.100 

 Peneliti bertanya terhadap salah satu siswa kelas 

bawah tentang adanya program Baca Tulis 

Quran (BTQ) di SDN Dolopo 02, seperti yang 

disampaikan oleh Rama selaku siswa kelas 3 SD 

“Saya menikmati adanya pelaksanaan program 

BTQ, saya bisa membaca alquran dengan 

baik akan tetapi saya merasa terhadap 

kemampuan dalam menulis masih belum 

maksimal”. 

                                                           
100 Lihat transkip wawancara 05/W/5-3/2019 pada lampiran 

laporan  hasil penelitian ini 
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 Selain peneliti bertanya terhadap perwakilan 

siswa dari kelas atas dan kelas bawah, peneliti 

bertanya langsung dan masuk ke dalam kelas 4 

untuk bertanya kepada seluruh siswa kelas 4 

tentang adanya pelaksanaan program Baca Tulis 

Quran (BTQ). Seluruh siswa sangat menyambut 

dengan baik atas kedatangan peneliti masuk 

kelas tersebut. Seluruh siswa mengatakan hal 

yang sama bahwa dengan adanya program BTQ 

seluruh siswa sangat menyukai program 

tersebut. Perkembangan membaca dan menulis 

alquran siswa kelas 4 sangat baik dalam 

pelaksanaan program BTQ berlangsung, karena 

penyampaian guru sangat menyenangkan dan 

mempermudah siswa untuk memahami materi. 

Dalam membaca alquran menggunakan metode 

Ummi sehingga siswa lebih mudah untuk 

membaca alquran dengan lagu yang khas dari 

metode ummi 

  Dalam wawancara dan observasi tersebut 

dapat peneliti menyimpulkan bahawa program 

Baca Tulis Quran (BTQ) mendapatkan respon 
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yang baik terhadap seluruh peserta didik di SDN 

Dolopo 02 Kabupaten Madiun karena dalam 

program BTQ dapat meningkatkan kemampuan 

siswa untuk menulis dan membaca Alquran.Hal 

ini sesuai yang dikatakan oleh Syaiful Anwar 

bahwa “peningkatan siswa dalam hal membaca 

dan menulis alquran sangat bagus, dibandingkan 

dengan tahun-tahun sebelumnya”. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Pelaksanaan program baca tulis Quran (BTQ) di 

SDN Dolopo 02 Kabupaten Madiun. 

 Dalam kegiatan pembelajaran, metode sangat 

diperlukan oleh guru atau pendidik, dengan penggunaan 

yang bervariasi sesuai dengan tujuan yang ingin 

dicapai. Guru tidak akan dapat mengajar dengan baik 

apabila ia tidak menguasai metode secara tepat. 

Sedangkan yang dimaksud metode pembelajaran adalah 

ilmu yang mempelajari cara-cara untuk melakukan 

aktivitas yang tersistem dari sebuah lingkungan yang 

terjadi antara guru dan peserta didik, untuk saling 

berinteraksi dalam melakukan suatu kegiatan, sehingga 

proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik dan 

tujuan pembelajaran tercapai, dalam pelaksanaan 

program Baca Tulis Quran (BTQ) guru pengajar 

menggunakan metode ummi untuk mempermudah 

siswa dalam membaca alquran, sedangkan untuk 

98 
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menulis alquran siswa latihan menulis huruf hijaiyah 

setiap pembelajaran berlangsung. 

 Adapun langkah-langkah pelaksanaan program baca 

tulis Quran (BTQ) Dalam metode Ummi tahap atau 

langkah-langkahnya yang pertama adalah pembukaan 

yaitu kegiatan pengkondisian guru pada semua siswa 

untuk siap belajar, dilanjutkan dengan salam pembuka 

dan membaca doa pembuka belajar Alquran bersama 

sama, kedua adalah appersepsi yaitu mengulang 

kembali materi yang telah diajarkan sebelumnya untuk 

dapat dikaitkan dengan materi yang akan diajarkan 

pada hari ini, ketiga yaitu penanaman konsep yaitu 

proses menjelaskan materi (seperti ilmu tajwid), 

keempat adalah pemahaman dengan siswa membuat 

contoh ataupun mencari contoh yang terdapat dalam 

juz’ama sesuai dengan pokok bahasan, kelima adalah 

latihan membaca Alquran dengan tartil sesuai dengan 

ilmu tajwid yang sudah di jelaskan, keenam adalah 

penutup dengan mengkondisikan siswa untuk tetap 

tertib kemudian membaca doa penutup dan diakhiri 

salam penutup dari guru. Selain menekan pada ilmu 

tajwid guru juga menyuruh siswa untuk menghafalkan 

surah-surah pendek. 
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 Sebelum melakukan langkah-langkah tersebut para 

siswa melakukan praktek solat fardu yaitu salat duhur 

berjamaah dengan membaca bacaan-bacaan solat yang 

sudah di hafalkan sesuai dengan yang diajarkan oleh 

guru. 

 Tujuan diadakannya penilaian adalah untuk mengetahui 

tingkat keberhasilan pendidik dalam menyampaikan 

pelajaran, serta mengetahui kadar pemahaman peserta 

didik terhadap materi yang disampaikan guru. Begitu 

juga dalam program baca tulis Quran (BTQ)  ini. 

Adanya penilaian dalam pembelajaran ini adalah 

supaya guru mengetahui tingkat pemahaman dan 

kemampuan peserta didik dalam belajar membaca dan 

menulis Alquran.  

 Sedangkan hasil penelitian di SDN Dolopo 02 

Kabupaten Madiun dalam penilaian seorang pendidik, 

guru sering dihadapkan untuk mengambil keputusan 

penting terkait peserta didik, seperti menentukan 

apakah peserta didik perlu mengulang materi, naik 

kelas, lulus maupun tidak lulus. Tentu saja hal ini tidak 

mudah dihadapi oleh seorang guru, karena dalam 

penilaian semua data yang dinilai harus jelas dan tidak 

ada rekayasa, sehingga dalam penilaian tidak 
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merugikan peserta didik. Dalam proses pembelajaran 

guru hendaknya menjadi seorang penilai yang baik. 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah 

tujuan yang telah dirumuskan itu tercapai atau belum, 

dan apakah materi yang diajarkan sudah cukup tepat, 

karena setiap anak memiliki kemampuan sendiri-sendiri 

. Tujuan lain dari penilaian di antaranya adalah untuk 

memberikan informasi mengenai orientasi baru dalam 

penilaian hasil belajar yang dilaksanakan pada tingkat 

kelas oleh pendidik, untuk memberikan rambu-rambu 

penilaian hasil belajar, untuk memberikan prinsip-

prinsip perencanaan, pengolahan, dan pelaporan hasil 

penilaian. Penilaian merupakan aspek pembelajaran 

yang paling kompleks, karena melibatkan banyak latar 

belakang dan hubungan. Tidak ada pembelajaran tanpa 

penilaian, karena penilaian merupakan proses 

menetapkan kualitas hasil belajar, atau proses untuk 

menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran 

oleh peserta didik. 

 Untuk penilaian program baca tulis Quran di SDN 

Dolopo 02 Kabupaten Madiunbiasanya  melakukan 

dengan praktik membaca dan menulis satu per satu.Jadi 

guru tahu tingkat kemampuan membaca dan menulis 
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siswa, selain itu untuk acuan buat guru dalam membuat 

tes penilaian dari masa yang akan datang supaya tidak 

keluar dari konsep pembelajaran dan tidak membebani 

para siswa. 

 Menurut peneliti, bahwa metode pembelajaran yang 

digunakan seorang guru dalam proses pembelajaran 

seharusnya bervariasi, karena masing-masing metode 

memiliki kelemahan dan kelebihan. Hal ini belum 

berlaku bagi para guru di SDN Dolopo 02, sehingga 

dengan adanya perbedaan tersebut dapat diketahui 

bahwa di SDN Dolopo 02 dalam metode 

pembelajarannya masih menggunakan satu metode saja 

yaitu metode ummi. Sedangkan untuk penilaian bahwa 

dalam menilai peserta didik seharusnya menggunakan 

beberapa cara penilaian, agar peserta didik bisa dinilai 

secara maksimal dan juga tidak merugikan peserta 

didik. Apabila penilaian dibatasi dengan dua penilaian 

saja, peserta didik akan terugikan dan seorang guru 

tidak bisa menilai secara keseluruhan. Macam-macam 

penilaian dalam pembelajaran belum berlaku di SDN 

Dolopo 02 Kabupaten Madiun, sehingga dengan adanya 

perbedaan tersebut dapat diketahui bahwa di SDN 

Dolopo 02 Kabupaten Madiun dalam penilaian 
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pembelajarannya masih menggunakan dua penilaian 

saja yaitu praktik dan tes. 

 

B. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program 

baca tulis quran (BTQ) di SDN Dolopo 02 

Kabupaten Madiun. 

1. Faktor pendukung 

 Di dalam program baca tulis Quran (BTQ) 

terdapat faktor pendukung. Faktor pendukung 

merupakan hal-hal yang mendorong sesuatu 

agar berjalan dengan lancar. 

 Pada saat penelitian yang peneliti lakukan di SDN 

Dolopo 02 Kabupaten Madiun peneliti 

melakukan observasi dan wawancara terhadap 

guru dan kepala sekolah terkait faktor-faktor 

pendukung dalam program baca tulis Quran 

(BTQ) sebagai berikut: 

a. Dukungan penuh dari Bupati Madiun 

karena program BTQ ini termasuk  

program baru. Program baca tulis Quran 

(BTQ) merupakan peraturan dari Bupati 

Madiun Nomer 64 tahun 2016 tentang 

pendidikan karakter berbasis keagamaan 
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pada sekolah dasar dan sekolah 

menengah pertama di kabupaten 

Madiun.  

b. Dalam pelaksanaan program BTQ 

Bupati memberikan media Peraga 

Praktis Pembelajaran Alquran (P3Q) 

sebanyak 2 paket untuk sekolah dasar 

yang menerapkan program BTQ di 

Madiun sehingga guru dengan mudah 

menjelaskan materi yang akan di 

sampaikan kepada para siswa.  

c. Metode yang digunakan dalam 

pelaksanaan program baca tulis Quran 

(BTQ) adalah metode Ummi, metode 

Ummi merupakan salah satu metode 

pembelajaran membaca Alquran yang 

sangat berkembang dan menghasilkan 

siswa dapat membaca Alquran dengan 

baik dan benar serta siswa dapat 

membaca Alquran dengan tartil. 

2. Faktor penghambat 

Faktor penghambat merupakan faktor yang 

menghalangi atau menjadi penghambat dalam 
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melakukan sesuatu tersebut sehingga tidak 

berjalan dengan lancar. Adapun faktor yang 

menghambat dalam pelaksanaan program Baca 

Tulis Quran (BTQ) sebagai berikut : 

a. Kemampuan siswa yang bervariasi atau 

berbeda-beda dalam membaca Alquran, 

terdapat siswa yang tidak mengikuti 

TPQ di lingkungan rumah sehingga 

belajar membaca dan menulis Quran 

hanya dilakukan disekolahan sehingga 

guru kesulitan dalam mengajar anak 

yang tidak mengikuti TPQ di 

lingkungannya karena sering tertinggal 

dengan siswa yang lainnya. 

b. Kualitas guru yang bermacam-macam, 

Dalam program BTQ dengan 

menggunakan metode Ummi guru 

pengajar belum memiliki sertifikasi 

Ummi karena metode yang digunakan 

dalam program BTQ tidak di khususkan 

atau tidak ada patokan sehingga guru 

pengajar dapat memilih sendiri metode 
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yang akan digunakan dan akhirnya 

memilih metode Ummi.  

c. Kurangnya pemanfaatan dalam media 

yang diberikan sehingga media P3Q 

tidak digunakan padahal media P3Q 

sangat berguna apabila guru mau 

menggunkan media tersebut dan 

dampaknya bagus untuk para siswa. 

 Walaupun terdapat faktor penghambat tersebut kepala 

sekolah SDN Dolopo 02 memberikan solusi yang tepat 

agar dapat meminimalisir adanya faktor penghambat. 

Dalam hal ini solusi untuk kemampuan siswa yang 

bervariasi atau bermacam-macam yaitu dengan 

mengelompokkan kemampuan siswa sehingga guru 

pengajar dapat dengan mudah dalam hal mengajar, 

sedangkan solusi untuk kwalitas guru yang belum 

sertifikasi dengan mengadakan micro teacing dan 

evaluasi bersama terkait pembelajaran siswa. 

 Menurut peneliti, untuk mengatasi faktor penghambat 

tersebut lebih ditekankan pada guru, pihak sekolah 

harus lebih melihat profesional guru dengan mempunya 

sertifikasi metode Ummi, sehingga dapat 
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mengkondisikan siswa dalam kelas, dan mampu 

mengatasi permasalahan di dalam kelas. 

 

C. Dampak dari pelaksanaan Program baca tulis 

Quran (BTQ) di SDN Dolopo 02 Kabupaten 

Madiun. 

 Dampak atau hasil dari pelaksanaan program baca tulis 

Quran (BTQ) bagi siswa sangat berpengaruh bagi siswa 

di SDN Dolopo 02 dikarenakan siswa di sekolahan 

tersebut dulunya sebelum diadakannya program BTQ 

siswa kesulitan dalam membaca dan menulis alquran 

akan tetapi sekarang kemampuan membaca dan menulis 

Alquran siswa sangat meningkat , dan siswa juga bisa 

membaca Alquran dengan tartil atau dilagukan. 

Manfaat program Baca Tulis Quran di SDN Dolopo 02 

Kabupaten Madiun diantaranya yaitu sebagai berikut:  

1.   Lebih memberikan tata cara membaca yang 

benar. 

2.    Memberikan latihan tata cara menulis arab yang 

benar untuk siswa karena banyak siswa yang 

belum bisa menulis arab dengan benar. 

3.   Melatih siswa untuk menghafal, serta 

mengenalkan kepada siswa kaidah-kaidah 



108 
 

 
 

membaca alquran yang baik dan benar seperti 

belajar tajwid yang sudah di ajarkan selama 

program Baca Tulis Quran (BTQ) berlangsung. 

 Dampak yang dirasakan bukan hanya untuk siswa saja 

akan tetapi dapat dirasakan oleh masyarakat dan 

sekolah.  

 Hasil yang dirasakan oleh masyarakat yaitu masyarakat 

atau orang tua wali merasakan kalau anaknya tersebut 

awalnya malas membaca alquran dan suka bermain di 

luar rumah, selama ada program Baca Tulis Quran 

(BTQ) di SDN Dolopo 02 Kabupaten Madiun anak 

menjadi rajin membaca alquran di rumah dan mulai 

mengikuti kegiatan TPA di masjid yang dekat 

dirumahnya tersebut. Sehingga orang tua menjadi 

bangga dan senang bahwa anaknya mulai rajin 

membaca alquran serta lancar dalam hal membaca 

alquran. Sedangkan hasil yang dirasakan untuk sekolah 

yaitu adanya program Baca Tulis Quran (BTQ) lebih 

menciptakan suasana sekolah yang agamis karena 

setiap hari siswa mengaji, dengan dibuktikan setiap 

pagi sebelum masuk kelas seluruh siswa berkumpul 

dihalaman sekolah untuk membaca surah-surah pendek 
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dan membaca asmaul husna. Selain itu, sekolah juga 

menambah siswa baru, karena di lingkungan sekolah 

tersebut sudah terkenal adanya program Baca Tulis 

Quran (BTQ). 

Hasil wawancara dan observasi tersebut dapat 

disimpulkan bahwa dampak atau hasil yang dirasakan 

bukan hanya untuk siswa saja, akan tetapi dapat di 

rasakan oleh masyarakat yaitu wali siswa serta dapat 

dirasakan oleh sekolah.  
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Adapun hasil penelitian yang sudah dilakukan 

peneliti di SDN Dolopo 02 terkait program Baca Tulis 

Quran (BTQ) dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan program baca tulis Quran (BTQ) 

dilakukan selama seminggu 1 kali pertemuan yaitu 

hari senin untuk kelas 1, 2, dan 3 sedangkan hari 

selasa kelas 4, 5 dan kelas 6 mulai pukul 10.30 s.d 

13.30 dalam pelaksanaan program BTQ tidak ada 

pengelompokan kelas, sehingga guru atau pengajar 

bisa fokus terhadap materi sesuai dengan tingkatan-

tingkatan per kelas. Penilaian program baca tulis 

Quran di SDN Dolopo 02 Kabupaten Madiun 

dengan praktik membaca Alquran dan menulis  

Alquran satu per satu.Metode yang digunakan 

dalam pelaksanaan program baca tulis (BTQ) di 

SDN Dolopo 02 Kabupaten Madiun menggunakan 

metode Ummi.  

110 
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2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program 

Baca Tulis Quran (BTQ) terdapat faktor pendukung 

dan penghambat. Faktor pendukung salah satunya 

adalah dukungan penuh dari Bupati Madiun karena 

program BTQ ini termasuk  program baru. Program 

baca tulis Quran (BTQ) merupakan peraturan dari 

Bupati Madiun Nomer 64 tahun 2016 tentang 

pendidikan karakter berbasis keagamaan pada 

sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di 

kabupaten Madiun. Sedangkan faktor penghambat 

salah satunya adalah kemampuan siswa yang 

bervariasi atau berbeda-beda dalam membaca 

Alquran, terdapat siswa yang tidak mengikuti TPQ 

di lingkungan rumah sehingga belajar membaca dan 

menulis Quran hanya dilakukan disekolahan 

sehingga guru kesulitan dalam mengajar anak yang 

tidak mengikuti TPQ di lingkungannya karena 

sering tertinggal dengan siswa yang lainnya. 

3. Dampak atau hasil dari pelaksanaan program baca 

tulis Quran (BTQ) sangat berpengaruh bagi siswa 

SDN Dolopo 02 dikarenakan siswa di sekolahan 

tersebut dulunya sebelum diadakannya program 

BTQ siswa kesulitan dalam membaca dan menulis 
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Alquran akan tetapi sekarang kemampuan membaca 

dan menulis Alquran siswa sangat meningkat , dan 

siswa juga bisa membaca Alquran dengan tartil atau 

dilagukan.  

 

B. Saran  

1. Bagi lembaga SDN Dolopo 02 Kabupaten Madiun, 

secara umum perlu adanya penambahan-

penambahan fasilitas, terutama fasilitas untuk 

pelaksanaan baca tulis Quran. Sehingga membuat 

peserta didik lebih bersemangat lagi untuk belajar 

Alquran. 

2. Bagi guru pengajar program BTQ diharapkan untuk 

menambah metode, dan memanfaatkan media yang 

ada seperti P3Q yang sudah tersedia di sekolah, 

sehingga kualitas peserta didik menjadi lebih baik 

dan peserta didik lebih bersemngat untuk belajar 

Alquran. 

3. Bagi peneliti yang akan datang hasil penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitinya, 

khususnya penelitian tentang pelaksanaan program 

BTQ. 
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