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ABSTRAK 

 

 

Kurniatin, Lindah. 2019. Pembelajaran Membaca Al-

Qur‟an Dengan Metode An-Nahdliyah Pada Santri 

Usia Lanjut (Studi Kasus Di Dukuh Pakel Desa Pohijo 

Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo) Tahun 

2019. Skripsi. Jurusan Pendidikan Agama Islam  

Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN Ponorogo). Pembimbing Kharisul 

Wathoni, M.Pd.I. 

Kata Kunci : Membaca al-Qur’an, Metode An-Nahdliyah, 

Santri Usia Lanjut 

Pembelajaran membaca al-Qur‟an sudah marak 

dilakukan di berbagai daerah dan lembaga, seperti TPA, 

TPQ maupun MADIN, dengan santri berusia anak-anak dan 

remaja. Namun uniknya, ada sebuah pembelajaran membaca 

al-Qur‟an yang santrinya telah berusia lanjut. Pembelajaran 

terdapat di masjid Baitul Muttaqien, Pakel, Pohijo, 

Sampung, Ponorogo. Pembelajaran ini menggunakan 

metode An-Nahdliyah, yaitu suatu metode yang mempunyai 

khas ketukan stik, sebagai penanda panjang pendeknya 

suatu bacaan. Mereka mengikuti pembelajaran dengan 

beberapa problematika, namun juga motivasi yang 

menggebu. Usia lanjut adalah usia emas (golden age), 

dimana pertumbuhan dan perkembangan sudah paripurna 

atau sudah mencapai puncaknya. Jika dipikir secara 

mendalam, mengapa para santri usia lanjut masih 

mempunyai keinginan kuat untuk belajar? Apa motivasi 

mereka? Sampainya mereka pada usia emas, banyak hal 

yang menandakan berbagai penurunan fungsi organ tubuh 



 

 

 
 

pada beberapa aspek, yaitu aspek kognitif, motorik dan lain 

sebagainya. Pada masa penurunan ini, tentu sangat 

menyulitkan untuk belajar. Namun, mereka tetap semangat 

belajar. Hal ini dirasa perlu untuk diteliti, dikarenakan 

kegiatan pembelajaran membaca al-Qur‟an pada usia lanjut 

masih langka atau jarang ditemukan. 

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) untuk mengetahui 

bagaimana pelaksanaan pembelajaran membaca al al-Qur‟an 

dengan metode An-Nahdiyah pada santri usia lanjut di 

dukuh Pakel, Desa Pohijo, Kecamatan Sampung kabupaten 

Ponorogo (2) untuk mengetahui apa motivasi santri usia 

lanjut dalam  belajar membaca al-Qur‟an di dukuh Pakel, 

desa Pohijo, kecamatan Ponorogo dan (3) untuk mengetahui 

bagaimana kualitas bacaan al-Qur‟an santri usia lanjut di 

dukuh Pakel desa Pohijo kecamatan Sampung kabupaten 

Ponorogo. 

Untuk menjawab pertanyaan di atas, jenis penelitian 

yang digunakan penulis adalah case study (studi kasus) 

dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan 

data yang digunakan yaitu teknik wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan 

teknik analisis data model Miles dan Huberman, meliputi 

reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa (1) 

Pembelajaran membaca al-Qur‟an pada santri usia lanjut di 

dukuh Pakel desa Pohijo kecamatan Sampung kabupaten 

Ponorogo, dilaksanakan setiap hari (kecuali pada musiam 

tanam dan panen), setelah sholat Maghrib menjelang sholat 

Isya‟ dan berlangsung selama kurang lebih 40 menit dan 

menggunakan metode An-Nahdliyah. (2) Motivasi santri 

mengikuti pembelajaran yaitu ingin mengetahui huruf Arab, 

ingin bisa membaca al-Qur‟an dikarenakan ia adalah kitab 
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daripada agama mereka (Islam) dan sebagai bekal di akhirat 

kelak (3) Adapun kualitas bacaan santri tergolong menjadi 

3, yaitu yaitu kategori lancar, sedang dan kurang lancar. 

Dari jumlah santri sebanyak 13 orang, rata-rata berada 

dalam kategori sedang. sisanya merupakan santri dengan 

kualitas lancar dan kurang lancar. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Secara etimologi, al-Qur‟an berasal dari kata 

“qara‟a, yaqro‟u, qira‟atan, atau qur‟aanan” yang 

berarti mengumpulkan (al-jam‟u) dan menghimpun 

(al-dhammu) huruf-huruf serta kata-kata dari satu 

bagian ke bagian lain secara teratur. Dikatakan al-

Qur‟an karena ia berisikan intisari dari semua kitab 

Allah dan ilmu pendidikan.
1
 Hal ini mencerminkan 

bahwa al-Qur‟an adalah sumber dari segala sumber 

pengetahuan. 

Adapun secara epistemologi, al-Qur‟an adalah 

firman Allah Swt yang diturunkan kepada Nabi 

Muhammad Saw yang dinukil secara mutawatir, dan 

dipandang beribadah membacanya. Al-Qur‟an 

memuat hukum-hukum, yang mencakup hukum 

keyakinan (ahkam i‟tiqadiyah), hukum akhlak (ahkam 

khuluqiyyah), dan hukum amaliah (ahkam 

„amaliyyah).
2
 Berdasarkan pengertian di atas, dapat 

disimpulkan bahwa al-Qur‟an adalah wahyu Allah 

Swt yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw 

secara mutawatir, yang menjadi pedoman hidup bagi 

                                                           
1
 Erwin Yudi Prahara, Materi Pendidikan Agama Islam 

(Yogyakarta : STAIN Po Pres, 2009), 73. 
2
 Supiana, Materi Pendidikan Agama Islam (Bandung : Remaja 

Rosdakarya, 2004), 276. 
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umat manusia. Hal ini tercantum tercantum di dalam 

al-Qur‟an dalam surat Al-Isra‟ ayat 9 yang berbunyi : 

َذا ٱل ُر ۡ  ِدي لِلَِِّت ِهَي َأقۡ  َءاَن يَهۡ  قُرۡ  ِإنَّ هََٰ َوُم َويُ َبشِّ
ِت َأنَّ ََلُمۡ  ِمِننَي ٱلَِّذيَن َيعۡ  ُمؤۡ  ٱل ِلحََٰ  ۡ  َمُلوَن ٱلصََّٰ

 ٩اٗ  اَكِبريٗ  رۡ  َأج
Artinya : “Sesungguhnya al-Qur‟an ini memberikan 

petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus 

dan memberikan kabar gembira kepada 

orang- orang mukmin yang mengajarkan 

amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala 

yang besar.” QS. Al-Isra : 9).
3
 

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa al-Qur‟an 

merupakan petunjuk dan kabar gembira bagi orang-

orang yang berbuat baik. Maka seluruh umat muslim 

harus mempelajarinya. Mempelajari al-Qur‟an dimulai 

dengan mempelajari cara membacanya, kemudian 

makna ayat-ayatnya. 

Ada dua ilmu yang dibutuhkan untuk bisa 

membaca al-Qur‟an dengan baik dan benar. Dua ilmu 

itu adalah ilmu tajwid dan makharijulkhuruf. Ilmu 

tajwid berkaitan dengan cara membaca al-Qur‟an yang 

berkaitan dengan tanda-tanda baca dan hukum-hukum 

bacaannya. Adapun makharijul khuruf adalah ilmu 

yang berkaitan dengan cara mengeluarkan bunyi atau 

                                                           
3
Departemen Agama RI, Al-Qur‟an Dan Terjemahannya : 

Special For Woman, 283. 



 

 

 
 

suara dengan benar, sehingga benar pula suara yang 

dihasilkan. 

Adalah suatu kelaziman apabila kemudian tata 

cara membaca al-Qur‟an mulai diajarkan kepada anak-

anak usia dini maupun remaja, di beberapa lembaga 

nonformal seperti TPA/TPQ dan MADIN. Selain itu, 

beberapa lembaga pendidikan formal  juga telah 

mengintegrasikan materi belajar membaca al-Qur‟an 

ke dalam program sekolah. Maka, belajar al-Qur‟an 

bagi anak usia sekolah menjadi hal yang sudah lazim 

dilakukan. 

Lalu bagaimana ketika bacaan al-Qur‟an 

diajarkan pada orang-orang yang telah berusia lanjut? 

Hal ini tentu menjadi menarik. Kegiatan tersebut salah 

satunya dilaksanakan di masjid Baitul Muttaqien 

dukuh Pakel desa Pohijo kecamatan Sampung 

kabupaten Ponorogo. Santriwan maupun santriwatinya 

adalah bapak-bapak dan ibu-ibu berusia lanjut.  

Mereka merupakan jamaah dari masjid Baitul 

Muttaqien. Kegiatan ini dilaksanakan setiap selesai 

sholat Maghrib hingga menjelang sholat Isya‟ dan 

dilakukan setiap hari, kecuali pada hari-hari tertentu 

yang beriringan dengan kegiatan sosial atau keagaman 

lainnya, semisal yasinan. Kegiatan tersebut 

ditemukanketika peneliti melaksanakan kegiatan KPM 

(Kuliah Pengabdian Masyarakat) selama satu bulan, 

tepatnya bulan Agustus 2018 di dukuh tersebut. 
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Peneliti merasa tertarik untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut dikarenakan kegiatan semacam 

ini jarang ditemui di tempat lain. Sebagaimana yang 

kita tahu bahwa pada usia lanjut, seseorang 

mengalami beberapa keterbatasan di dalam dirinya, 

yang diakibatkan karena menurunnya fungsi organ 

penting tubuh. Maka, hal ini bisa saja memicu 

rendahnya semangat dalam berbagai hal, termasuk 

belajar. 

Menurut Desmita, pada masa tua, terjadi sejumlah 

perubahan pada fisik sebagai akibat proses penuaan. 

Perubahan yang paling terlihat adalah rambut menjadi 

jarang dan beruban, kulit mengerut, tulang belakang 

bungkuk, kekuatan berkurang dan mudah terserang 

penyakit. Perkembangan sensori (pendengaran dan 

penglihatan) menurun. Diperkirakan sekitar 15 % dari 

populasi orang berusia di atas 65 tahun mengalami 

ketulian karena kemunduran selaput telinga 

(cochlea).
4
 Karena hal ini, terkadang para santri sulit 

menirukan perkataan ustadz dalam melafalkan huruf 

hijaiah(huruf Arab) dikarenakan mungkin 

berkurangnya pendengaran terhadap bacaan yang 

dicontohkan. 

Dalam hal berbicara atau pelafalan suatu huruf 

misalnya, orang lanjut usia sering kesulitan 

membedakan bunyi seperti huruf “s, t dan f”. Hal ini 

dikarenakan mereka mengalami defisit dalam 

                                                           
4
 Desmita, Psikologi Perkembangan (Bandung : Remaja 

Rosdakarya, 2016), 235.. 



 

 

 
 

mempresepsi frekuensi, sehingga mereka sering kali 

dapat mendengar orang berbicara akan tetapi sulit 

untuk memahami perkataan tersebut.
5
Hal ini tentu 

memberikan mereka kesulitan dalam belajar membaca 

al-Qur‟an, dimana setiap pelafalan ada aturannya 

masing-masing.  

Meski hal-hal di atas telah menyajikan sejumlah 

fakta mengenai penurunan fungsi fisik yang drastis 

pada usia lanjut, para santri di dukuh Pakel yang juga 

mengalami hal tersebut tetap mempunyai keinginan 

yang kuat untuk belajar. Maka, disini peneliti juga 

merasa perlu untuk meneliti apa sebenarnya motivasi 

terbesar mereka untuk belajar membaca al-Qur‟an. 

Jika diperhatikan lebih lanjut, keinginan belajar 

santri usia lanjut ini sejalan dengan Hadist Nabi yang 

artinya, “belajar dari belaian hingga liang lahat”. 

Berbicara tentang belajar memang sesuatu yang tidak 

akan pernah berakhir prosesnya, baik sejak manusia 

ada dan berkembang di muka bumi sampai akhir 

zaman nanti. Belajar adalah suatu proses dan aktivitas 

yang selalu dilakukan dan dialami manusia sejak 

manusia berkembang dari anak-anak, remaja sehingga 

menjadi dewasa, dan sampai ke liang lahat.
6
 Pendapat 

ini sesuai dengan apa yang disebut dengan konsep 

belajar sepanjang hayat (long life education). 

                                                           
5
 Iriani Indri Hapsari, et al.,  Psikologi Faal (Bandung : Remaja 

Rosdakarya, 2014), 151. 
6
 Suyono dan Hariyanto, Pelajar dan Pembelajaran (Bandung : 

Remaja Rosdakarya, 2014), 1. 
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Pembelajaran membaca al-Qur‟an dilaksanakan di 

masjid (bukan dirumah warga atau pengajar) dengan 

tujuan semata-mata untuk menghidupkan masjid (agar 

tidak sepi).
7
 Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa 

sejak zaman Rasulullah Saw, masjid bukan hanya 

sekedar tempat ibadah, tetapi juga difungsikan sebagai 

“Islamic Centre”, yang didalamnya termasuk 

menyediakan fasilitas belajar-mengajar.
8
 Adapun 

untuk mempermudah proses belajar santri, pengajar 

atau ustadz menggunakan metode An-Nahdliyah. 

Pengajar menggunakan metode ini dikarenakan 

metode tersebut telah banyak diterapkan pada 

pengajaran al-Qur‟an di lembaga lainnya.
9
 Maka, pada 

penelitian ini juga akan dibahas mengapametode 

tersebut dianggap cocok dengan karakteristik santri 

usia lanjut. 

Dari segi arti, An-Nahdliyah berarti sebuah 

kebangkitan. Istilah ini digunakan untuk sebuah 

metode cepat tanggap belajar al-Qur‟an yang dikemas 

secara klasikal penu 

 

                                                           
7
 Hasil wawancara dengan bapak Supriadi selaku salah satu 

pengajar al-Qur‟an 
8
 Kharisul Wathoni, Dinamika Sejarah Pendidikan Islam Di 

Indonesia (Ponorogo : STAIN Po PRESS, 2011), 126. 
9
 Hasil wawancara dengan bapak Supriadi selaku salah satu 

pengajar al-Qur‟an. 



 

 

 
 

h. Cara belajarnya menggunakan hitungan dan 

ketukan.
10

Ketukan tersebut berasal dari stik yang 

digunakan sebagai penanda panjang dan pendeknya 

suatu bacaan. Metode ini sering digunakan pada 

MADIN (Madrasah Dininyah) dan TPQ (Taman 

Pendidikan al-Qur‟an), yang santrinya merupakan 

anak usia dini hingga remaja awal. Lalu bagaimana 

jika diterapkan pada santri usia lanjut, apakah hasilnya 

akan sama? 

Penelitian ini penting untuk dilakukan agar 

peneliti maupun orang lain mengetahui gambaran dari 

pelaksanaan pembelajaran al-Qur‟an di tempat 

tersebut dengan menggunakan metode An-Nahdliyah. 

Setelah memperoleh gambaran, peneliti berharap akan 

semakin banyak warga dukuh Pakel yang bergabung 

untuk belajar membaca al-Qur‟an. Dan untuk tujuan 

yang lebih luas, penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan sumbangsih pengetahuan dan semangat 

melakukan kebaikan kepada masyarakat umum di 

daerah lain agar menyelenggarakan kegiatan serupa. 

Jika hal ini terjadi, maka semangat belajar 

membaca al-Qur‟an pada orang-orang yang telah 

berusia lanjut akan tersebar luas dan tidak menutup 

kemungkinan hal ini akan menambah angka melek al-

Qur‟an bagi seluruh manula (manusia lanjut usia) di 

Indonesia. Maka, peneliti bermaksud mengadakan 

                                                           
10

https://ddhongkong.org/metode-an-nahdliyah-cepat-tanggap-

belajar-al-quran/DDHK News, diakses pada tanggal 10 Desember 2018. 

https://ddhongkong.org/metode-an-nahdliyah-cepat-tanggap-belajar-al-quran/
https://ddhongkong.org/metode-an-nahdliyah-cepat-tanggap-belajar-al-quran/
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penelitian dengan berbagai latar belakang di atas, 

dengan judul Pembelajaran Membaca Al-Qur‟an 

Dengan Metode An-Nahdliyah Pada Santri Usia 

Lanjut (Studi Kasus Di Dukuh Pakel Desa Pohijo 

Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo) Tahun 

2019. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Pelaksanaan Pembelajaran Membaca 

Al-Qur‟an Dengan Metode An-NahdiyahPada 

Santri Usia Lanjut Di Dukuh Pakel, Desa Pohijo, 

Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo? 

2. Apa Motivasi Santri Usia Lanjut Dalam  Belajar 

Membaca Al-Qur‟an Di Dukuh Pakel, Desa 

Pohijo Kecamatan Sampung Kabupaten 

Ponorogo? 

3. Bagaimana Kualitas Bacaan Al-Qur‟an Santri 

Usia Lanjut Di Dukuh Pakel Desa Pohijo 

Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan 

pembelajaran membaca al-Qur‟an yang 

diterapkan dengan metode An-Nahdiyah pada 

santri usia lanjut di dukuh Pakel desa Pohijo 

kecamatan Sampung kabupaten Ponorogo 



 

 

 
 

2. Untuk mengetahui apa saja motivasi yang 

dimiliki oleh santri usia lanjut dalam 

mempelajari cara membaca al-Qur‟an di dukuh 

Pakel desa Pohijo kecamatan Sampung 

kabupaten Ponorogo 

3. Untuk mengetahui bagaimana kualitas bacaan al-

Qur‟an santri usia lanjut di dukuh Pakel desa 

Pohijo kecamatan Sampung kabupaten Ponorogo 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Meningkatkan pengetahuan peneliti maupun 

pembaca, sebagai individu maupun 

lembaga, mengenai kegiatan pembelajaran 

dalam meningkatkan kemampuan membaca 

al-Qur‟an dengan metode An-Nahdliyah 

pada santri usia lanjut. 

b. Memberikan sumbangan pikiran yang akan 

digunakan dan dikembangkan pada 

penelitian selanjutnya.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi santri usia lanjut 

Manfaat bagi santri usia lanjut adalah 

untuk meningkatkan wawasan santri 

mengenai metode An-Nahdliyah, sehingga 

mampu meningkatkan kemampuannya 

dalam  membaca al-Qur‟an. 



10 

 
 

b. Bagi pengajar/ustadz dan ustadzah 

Bagi pengajar atau ustad, penelitian ini 

bermanfaat untuk meningkatkan 

pengetahuan mengenai efektifitas penerapan 

metode tersebut dalam pengajaran membaca 

al-Qur‟an. 

c. Bagi masyarakat sekitar 

Penelitian ini juga disusun agar 

memberikan manfaat bagi masyarakat 

dukuh Pakel, terutama bagi mereka yang 

belum mengikuti kegiatan pengajaran 

membaca al-Qur‟an. Manfaat tersebut 

berupa meningkatnya pemahaman 

masyarakat dukuh Pakel terhadap 

pengajaran membaca al-Qur‟an yang 

berlangsung di dukuhnya, sehingga 

kemudian diharapkan munculnya 

ketertarikan untuk mengikuti kegiatan 

tersebut. Penelitian juga ditujukan kepada 

masyarakat luas. 

 

E. Sistematika Pembahasan 

Pembahasan penelitian ini akan dituangkan dalam 

6 bab pembahasan. 

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi 

tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

pembahasan. 



 

 

 
 

Bab dua berisi tentang telaah penelitian terhadulu 

dan kajian konseptual mengenai pembelajaran 

membaca al-Qur‟an, metode An- Nahdliyah dan santri 

usia lanjut. 

Bab tiga berisi mengenai metode penelitian, yang 

meliputi pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran 

peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, 

prosedur pengumpulan data. teknik analisa data, dan 

pengecekan keabsahan data. 

Bab empat membahas mengenai analisa data 

temuan di lapangan selama penelitian berlangsung. 

Bab lima adalah pembahasan mengenai hasil dari 

penelitian yang diperoleh peneliti. 

Bab terakhir yaitu bab enam yang merupakan 

bagian penutup penelitian, berisi kesimpulan dan 

saran. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN 

KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan 

penelitian ini, peneliti merujuk kepada skripsi sebagai 

telaah hasil penelitian terdahulu, yang  berkaitan 

dengan masalah yang diteliti, yaitu: 

1. Penelitian yang berkaitan dengan metode An-

Nahdliyah, yang dilakukan oleh Rachmat 

Priyanto dengan judul skripsi “Pelaksanan 

Metode An-Nahdliyah Dalam Pembelajaran 

Membaca Al-Qur‟an Di Taman Pendidikan Al-

Qur‟an Al-Mubarokah, Bandogarap, Klirog, 

Kebumen Tahun 2017”. 

Hasil dari penelitian tersebut menunjukan 

bahwa pelaksanaan metode An-Nahdliyah dalam 

pembelajaran membaca al-Qur‟an di Taman 

Pendidikan Al-Qur‟an Al-Mubarokah 

dilaksanakan pada hari Senin, Selasa, Rabu, 

Kamis, Sabtu dan Minggu pada jam 15.30 

sampai dengan 17.30. pembelajaran 

12 



 

 

 
 

menggunakan buku An-Nahdliyah dan buku 

prestasi siswa. 

Pembelajaran mengunakan metode An-

Nahdliyahdilakukan dengan tiga tahap, yaitu 

pembukaan, inti dan penutup. Yang menjadi ciri 

khas dari pembelajaran ini adalah adanya 

ketukan stik, sebagai penanda panjang dan 

pendeknya suatu bacaan. Evaluasi yang 

dilakukan yaitu evaluasi harian dan evaluasi 

akhir jilid. Evaluasi harian dilakukan di sela-sela 

pembelajaran, sedangkan evaluasi akhir jilid 

dilakukan sebelum kenaikan jilid. Metode 

tersebut dianggap mempercepatseseorang dalam 

belajar membaca al-Qur‟an. 

Persamaan penelitian di atas dengan 

penelitian saya adalah keduanya sama-sama 

meneliti tentang penggunaan metode An-

Nahdliyah pada pembelajaran membaca al-

Qur‟an. Adapun perbedaannya terletak pada 

obyek penelitian. Penelitian di atas meneliti 

peserta didik usia SD, sedangkan saya meneliti 

peserta didik (santri) lanjut usia. 

2. Penelitian yang berkaitan dengan pembelajaran 

membaca al-Qur‟an pada santri usia lanjut, yang 

dilakukan oleh Ristyana Apri Rahmawati, 

dengan judul skripsi PelaksanaanPembelajaran 

Membaca Al-Qur‟an Pada Usia Lanjut Dengan 

Buku “7 ½ Jam Bisa Membaca Al-Qur‟an 
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Metode Tsaqifa” Di Dukuh Sumberagung Bulu 

Sukoharjo Tahun 2018. 

Hasil dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Tujuan pelaksanaan pembelajaran membaca 

al-Qur‟an bagi usia lanjut di dukuh tersebut 

adalah agar para lansia bisa membaca al-

Qur‟an dengan baik dan benar. 

b. Beberapa metode yang digunakan 

pengajar/ustadz dalam proses pembelajaran 

antara lain metode ceramah, tanya jawab 

dan metode Drill. Evaluasi yang digunakan 

pengajar/ustadz adalah evaluasi harian, 

berupa tanya jawab secara individu dan 

keseluruhan. 

c. Pembelajaran dilaksanakan secara klasikal, 

dengan 3 tahapan, yaitu pembukaan, 

kegiatan inti dan penutup.  

d. Faktor pendukung antara lain : a) jumlah 

santri lansia yang cukup banyak, b) 

Kompetensi pengajar/ustadz yang baik 

dalam membaca al-Qur‟an, c) adanya buku 

pegangan yang berjudul “7 ½ Jam Bisa 

Membaca al-Qur‟an Metode Tsaqifa” yang 

dimiliki oleh setiap santri. Adapun faktor 

penghambatnya, antara lain : a) ketika 

musim tanam atau para santri lansia sibuk 



 

 

 
 

untuk mengurus sawah dan ladangnya, 

sehingga pada saat magrib tidak mereka 

tidak datang ke mushola, b) sarana dan 

prasarana yang kurang memadai dalam 

pembelajaran membaca al-Qur‟an. 

Persamaan penelitian tersebut dengan 

penelitian saya adalah sama-sama meneliti 

tentang pembelajaran al-Qur‟an pada santri usia 

lanjut, namun berbeda metode. 

3. Penelitian selanjutnya, dilakukan oleh Asrofatu 

Lailin, dengan judul skripsi “Penerapan Metode 

AN-Nahdliyah Dalam Belajar membaca Al-

Qur‟an Di TPQ Pondok Pesantren MIA 

Moyoketen Boyolangu Tulungagung” Tahun 

2014. 

Hasil dari penelitian tesebut adalah : 1) 

Pelaksanaan   penerapan metode An-Nahdliyah 

dalam belajar membaca al-Qur‟an masih belum 

sesuai dengan perencanaan yang dibuat, karena 

banyak kendala yang menghambat. 2) Evaluasi 

penerapan metode An-Nahdliyah dalam belajar 

membaca al-Qur‟an di TPQ Pondok Pesantren 

MIA Moyoketen Boyolangu Tulungagung 

terdiri dari evaluai seleksi, evaluasi harian, 

evaluasi bulanan, evaluasi kenaikan buku 

pedoman dan evaluasi pra munaqasahdan 

munaqasah. 
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Persamaan penelitian tersebut dengan 

penelitian saya adalah sama-sama meneliti 

penerapan metode An-Nahdliyah, namun dengan 

dengan sasaran penelitian yang berbeda, yakni 

saya meneliti santri usia lanjut sedangkan 

penelitian di atas meneliti tentang anak usia 

TPQ yang peneliti kira-kirakan anak usia TK 

dan SD.  

Dari beberapa penelitian di atas, dapat 

disimpulkan bahwa belum ada yang membahas 

penerapan metode An-Nahdliyah pada santri usia 

lanjut. Maka peneliti akan melakukan penelitian yang 

berhubungan dengan hal tersebut, dengan judul 

Pembelajaran Membaca Al-Qur‟an Dengan Metode 

An-Nahdliyah Pada Santri Usia Lanjut (Studi Kasus 

Di Dukuh Pakel, Desa Pohijo, Kecamatan Sampung, 

Kabupaten Ponorogo) Tahun 2018. 

 

B. Kajian Teori 

1. Pembelajaran Membaca Al-Qur‟an 

a. Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran berasal dari kata belajar, 

yang mendapatkan imbuhan pe- dan –an, 

yang berarti proses. Jadi, pembelajaran 

secara singkat adalah proses atau suatu 

keadaan yang memungkinkan terjadinya 

kegiatan belajar.  



 

 

 
 

Pembelajaran juga merupakan 

terjemahan dari kata “instruction” (Inggris) 

yang dalam bahasa Yunani disebut 

“instructus”atau “intruere”yang berarti 

menyampaikan pikiran. Dengan demikian 

arti pembelajaran adalah menyampaikan 

pikiran atau ide yang telah diolah secara 

bermakna melalui pembelajaran. Menurut 

Bambang Warsita, pembelajaran adalah 

membuat peserta didik  atau suatu kegiatan 

untuk membelajarkan peserta didik. Dengan 

kata lain, pembelajaran merupakan upaya 

menciptakan kondisi agar terjadi kegiatan 

belajar.
11

 Pembelajaran adalah suatu 

kegiatan yang dilakukan oleh guru dan 

peserta didik, yang di dalamnya terdapat 

kegiatan belajar. 

Jadi, pembelajaran merupakan sebuah 

kegiatan yang dikelola sedemikian rupa 

oleh pendidik agar peserta didiknya dapat 

memperoleh sebuah pengalaman belajar 

yang positif. Proses belajar dilakukan 

bertujuan agar seseorang memperoleh 

perubahan tingkah laku, dari yang kurang 

baik menjadi lebih baik, dan bertambahnya 

pengetahuan, yang semula tidak tahu 
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 Bambang Warsita, Teknologi Pembelajaran : Landasan & 

Aplikasinya (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), 265. 
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menjadi tahu dan yang semula sudah tahu 

menjadi lebih paham.  

Menurut Soimatul Ula, hal yang sangat 

berpengaruh terhadap keberhasilan proses 

pembelajaran adalah pendidik. Proses 

pembelajaran akan berlangsung dengan baik 

jika pendidik mempunyai dua kompetensi 

utama, yaitu kompetensi substansi materi 

pembelajaran atau penguasaan materi 

pelajaran dan kompetensi metodologi 

pembelajaran.
12

 Maka, dengan mendesain 

pembelajaran sedemikian rupa agar peserta 

didik aktif, hal ini berarti bahwaseorang 

pendidik harus berkompetensi dalam 

penguasaan materi dan metodologi. 

Pembelajaran harus dikonsep dengan 

memusatkan perhatian pada “bagaimana 

membelajarkan siswa” dan bukan (hanya) 

pada “apa yang dipelajari siswa”. Hal ini 

dikarenakan hal-hal apa yang dipelajari 

siswa merupakan bidang kajian kurikulum, 

sedangkan pembelajaran lebih menekankan 

bagaimana tujuan pembelajaran di dalam 

kurikulum itu bisa tercapai.
13

 Dengan 
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 S. Soimatul Ula, Revolusi Belajar : Optimalisasi Kecerdasan 

Melalui Pembelajaran Berbasis Kecerdasan Majemuk (Yogyakarta : Ar-

Ruzz Media, 2013), 64. 
13

 Hamzah B. Uno, Perencanaaan Pembelajaran (Jakarta : PT 

Bumi Aksara, 2012), 2. 



 

 

 
 

demikian, merencanakan suatu 

pembelajaran merupakan suatu keharusan 

agar siswa dapat belajar dengan 

sebgaaimana mestinya. 

Hal- hal lain yang penting selain materi 

dan metode dalam pembelajaran adalah 

evaluasi. Evaluasi (assessment) adalah 

penilaian terhadap tingkat keberhasilan 

siswa dalam mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan dalam sebuah program. Evaluasi 

sering disebut dengan kata tes, ulangan dan 

ujian.
14

 Dengan adanya evaluasi ini guru 

dapat mengerti bagaimana pencapaian hasil 

belajar peserta didik. Salah satu pencapaian 

hasil belajar tersebut dapat dilihat dari 

kualitas pembelajarannya. 

Menurut Depdiknas, kualitas 

pembelajaran adalah keterkaitan sistemik 

dan sinergis antara pengajar, pesert didik, 

kurikulum, bahan ajar, media, fasilitas dan 

sistem pembelajaran yang menghasilkan 

proses dan hasil belajar yang optimal. 

Komponen kualitas pembelajaran meliputi 

perilaku pembelajaran pengajar, peserta 

didik dan dampak belajar siswa, materi 

media, iklim dan sistem pembelajaran. 
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 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar (Depok : Rajawali Pers, 

2017), 197. 
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Berdasarkan komponen kualitas, seharusnya 

guru menekankan pada tiga komponen 

kualitas pembelajaran, yaitu ketrampilan 

guru, aktivitas siswa dan hasil belajar.
15

 

Kualitas tersebut dapat tercapai jika seluruh 

komponen pendidikan dapat digunakan 

secara maksimal. Kualitas yang dimiliki 

oleh peserta didik akan mencerminkan 

kualitas suatu lembaga. Kualitas yang 

dimiliki lembaga akan meningkatkan daya 

saing dan daya jual lembaga pendidikan 

tersebut.. 

b. Pengertian Membaca 

Membaca adalah suatu proses yang 

dilakukan oleh pembaca untuk memperoleh 

pesan, yang hendak disampaikan oleh 

penulis melalui media kata-kata atau bahasa 

tulis. Membaca merupakan proses yang 

menuntut agar kelompok kata yang 

merupakan suatu kesatuan akan terlihat 

dalam suatu pandangan sekilas dan makna 

kata-kata secara individual akan dapat 

dimengerti.
16

 Jadi disamping membaca, 

seseorang sebisa mungkin berusaha agar 
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https://bagawanabiyasa.wordpress.com, Wong Kapetakan‟s 

Blog, ditulis oleh Hadi Susanto Tahun 2016, diakses pada tanggal 8 Mei 

2019. 
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 Henry Guntur Tarigan, Membaca Sebagai Suatu Ketrampilan 

Berbahasa (Bandung : Angkasa, 2008), 7. 
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bisa menangkap makna bacaan secara 

langsung. 

Kegiatan membaca adalah 

penangkapan dan pemahaman ide aktivitas 

pembaca yang diiringi curahan jiwa dalam 

menghayati naskah. Proses membaca 

diawali dari proses mekanis, yakni aktivitas 

indera mata bagi yang normal dan indera 

peraba bagi yang tuna netra. Setelah proses 

tersebut berlangsung, maka nalar dan 

institusi yang bekerja sebagai proses 

pemahaman dan  penghayatan.
17

 Agar 

memperolah pesan yang terkandung di 

dalam bacaan, seseorang harus menghayati 

apa yang sedang dibacanya. 

Dari beberapa devinisi di atas, dapat 

ditarik kesimpulan bahwa membaca adalah 

suatu kegiatan mengeja dan memahami 

kata-kata menjadi sebuah hal yang 

bermakna, sehingga diperoleh suatu pesan 

yang hendak disampaikan oleh penulis. 

c. Pengertian Al-Qur‟an 

Kata al-Qur‟an diambil dari kata 

qara‟a-yaqro‟u-qira‟atan-wa-qur‟anan   قرأ 

(قرأوا- و– قرأة – يقرأ -  ), yang secara harfiah 
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Uwaypgri1sbj.blogspot.com ditulis oleh Ruaidah pada tanggal 

26 November 2012, diakses pada tanggal 15 Januari 2019. 



22 

 
 

berarti bacaan. Sebagian ulama menyatakan 

bahwa kata Qur‟an adalah masdar dari 

maqru‟, artinya sesuatu yang dibaca. 

Maksudnya, al-Qur‟an itu adalah bacaan 

yang dibaca.
18

  Jadi, al-Qur‟an adalah 

bacaannya orang Islam. Bukan bacaan 

biasa, namun bacaan yang merupakan 

pedoman hidup umat muslim. 

Adapun secara istilah, al-Qur‟an 

sebagaimana yang dikemukakan oleh Abd 

al-Wahhab al-Khallaf adalah firman Allah 

Swt yang diturunkan melalui Malaikat Jibril 

(Ruh al-Amin) kepada hati Rasulullah Saw, 

Muhammad bin Abdullah, dengan 

menggunakan bahasa Arab dan maknanya 

yang benar, agar menjadi hujjah (dalil) bagi 

Muhammad sebagai rasul, undang-undang 

bagi kehidupan manusia serta hidayah bagi 

orang yang berpedoman kepadanya.
19

 Jadi, 

al-Qur‟an menurut definisi di atas adalah 

firman Allah yang diturunkan kepada nabi 

Muhammad, agar disampaikan kepada 

umatnya. 

Definisi al-Qur‟an menurut Muhammad 

Ali-al-Shabuni yang telah disepakati oleh 
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 Muhammad Amin Suma, Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur‟an 1 (Jakarta 

: Pustaka Firdaus, 2000), 20. 
19

 Abuddin Nata, Pendidikan Dalam Perspektif Al-Qur‟an 

(Jakarta : Prenadamedia Grup, 2016), 1. 



 

 

 
 

para ulama khususnya ulama fiqih yaitu 

Kalam Allah yang memiliki mukjizat, 

diturunkan kepada penutup para nabi dan 

rasul, dengan melalui perantara Malaikat 

Jibril As, ditulis dalam berbagai mushaf, 

dinukilkan kepada kita dengan cara tawasul 

(mutawatir), yang dianggap ibadah dengan 

membacanya, dimulai dengan surat Al-

Fatikhah, dan ditutup dengan surat An-

Nas.
20

 Definisi ini lebih mengarah pada 

bentuk, isi atau sistematika penyusunan al-

Qur‟an. 

Disini, Muhammad Ali al-Shabuni 

memberikan devinisi yang lebih lengkap 

dibandingkan dengan devinisi sebelumnya. 

Karena al-Qur‟an diturunkan oleh Allah dan 

merupakan Kalam atau Firman Allah, tentu 

ia bukan karangan para pujangga, penyair 

maupun penyihir. Orang kafir pernah 

mengira bahwasanya al-Qur‟an itu adalah 

perkataan sihir alias buatan manusia. 

Allah kemudian membatahnya dan 

menantang mereka untuk membuat satu 

ayat saja yang serupa al-Qur‟an. Tantangan 

tersebut terdapat di dalam surat al-Baqarah 

ayat 23 yang artinya: 

                                                           
20

 Muhammad Amin Suma, Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur‟an 1, 24. 
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“Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan 

tentang al-Quran yang Kami wahyukan 

kepada hamba Kami (Muhammad), maka 

buatlah satu surat (saja) yang semisal al-

Quran itu dan ajaklah penolong-

penolongmu selain Allah, jika kamu orang-

orang yang benar.”
21

 

Di dalam al-Qur‟an ada salah satu ayat 

yang merujuk pada pengertian al-Qur‟an itu 

sendiri, diantaranya : 

بِيٞه  ۡعَر َوَما يَۢىبَِغي لَهُۥ ۚٓ إِۡن هَُو إَِّلَّ ِذۡكٞر َوقُۡرَءاٞن مُّ هُ ٱلشِّ   ٦٩َوَما َعلَّۡمىََٰ

Artinya : Dan Kami tidak mengajarkan 

syair kepadanya (Muhammad) dan bersyair 

itu tidaklah layak baginya. Al-Quran itu 

tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab 

yang memberi penerangan.
22

 

Dari ayat di atas, kita dapat mengetahui 

bahwa al-Qur‟an adalah pelajaran bagi mereka 

yang mempercayainya dan sebagai penerang 

atau petunjuk bagi-orang-orang yang 

berpedoman kepadanya. Dan bagi orang Islam, 

berpedoman kepada al-Qur‟an adalah suatu 

kewajiban. 
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 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an Dan Terjemahannya : 
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran membaca al-Qur‟an adalah suatu 

pembelajaran yang di dalamnya terdapat 

pengarahan dan bimbingan agat peserta didik 

mampu membaca al-Qur‟an dengan baik dan 

benar sesuai dengan kaidah-kaidah bacaan. 

Karena al-Qur‟an merupakan pedoman hidup, 

membacanya adalah sebuah keharusan. selain 

mendapatkan petunjuk, membaca al-Qur‟an juga 

dihukumi sebagai ibadah. Ini yang membedakan 

al-Qur‟an dengan buku bacaan lainnya. 

Menurut Abdul Masjid Khon, membaca al-

Qur‟an, baik dengan hafalan maupun mushaf 

dapat membawa kebaikan atau keberkahan 

hidup, sebagaimana sebuah rumah yang dihuni 

oleh pemiliknya dan tersedia berbagai 

perabotan. Sedangkan rumah tanpa al-Quran, 

ibarat rumah yang kosong dan berdebu. 

Demikian pula hati orang yang tidak membaca 

al-Qur‟an, akan terjadi kekosongan jiwa, 

sehingga akan tersesat dari jalan yang 

lurus.
23

Dengan membaca al-Qur‟an, hati kita 

akan tenang karena senantiasa ingat kepada 

Allah Swt. 

Salah satu keistimewaan al-Qur‟an, bahwa 

pembacanya benar-benar heterogen. Al-Qur‟an 
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 Abdul Masjid Khon, Praktikum Qiro‟ati : Keanehan Bacaan 

Al-Qur‟an Qiro‟ati dari Hafash (Jakarta : Hamzah, 2011), 55. 
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tidak hanya dibaca oleh kaum muslim tetapi 

juga nonmuslim, tidak mengenal batas usia dan 

jenis kelamin, juga sama sekali tidak 

terdikotomikan oleh berbagai disiplin ilmu yang 

berbeda. Fakta sejarah membuktikan bahwa 

tidak ada satupun bacaan yang jumlah 

pembacanya sebanyak pembaca al-Qur‟an.
24

 

Fakta demikian semakin menambah 

keistimewaan al-Qur‟an bagi semua umat 

manusia . Membaca al-Qur‟an dilakukan secara 

berulang-ulang karena membacanya penuh 

dengan kenikmatan.  

Untuk menjaga kesuciannya dari segala 

kesalahanan perbuatan manusia, orang yang 

hendak pandai membacanya harus belajar dan 

berguru kepada siapapun yang mengerti dan ahli 

membacanya.
25

 Hal iini dikarenakan sebelum 

membaca al-Qur‟an, seseorang harus memahami 

ilmu tajwid dan makharijul huruf. Untuk 

menguasai ilmu tersebut, seseorang harus belajar 

dari seorang guru. Ketika kedua ilmu tersebut 

telah dikuasai, bacaan al-Qur‟an juga harus 

disimak oleh sang guru, agar mengetahui benar 

atau belumnya bacaan. 
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 Muhammad Amin Suma, Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur‟an 1, 21. 
25

Moenawar Kholil, Al-Qur‟an Dari Masa Ke Masa (Semarang : 
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Membaca al-Qur‟an tidak boleh asal. 

Seseorang harus menggunakan adab dan etika 

yang baik saat membaca al-Qur‟an. Adapun 

beberapa etika membaca al-Qur‟an menurut As-

Suyuthi yang diringkas oleh Syeikh Muhammad 

bin Muhammad Abu Syuhbah
26

 adalah sebagai 

berikut : 

1) Dianjurkan berwudhu sebelum membaca al-

Qur‟an karena bacaan al-Qur‟an merupakan 

dzikir yang paling utama. Rasulullah Saw 

tidak menyukai orang yang berdzikir 

kepada Allah Swt, kecuali dalam keadaan 

suci.  

2) Disunahkan membaca al-Qur‟an di tempat 

yang bersih dan tempat paling utama adalah 

masjid. Sebagian orang tidak menyukai 

membaca al-Qur‟an di tempat buang air dan 

di jalan. An-Nawawi berkata, “Madzhab 

kami tidak memakruhkan membaca al-

Qur‟an di dua tempat tersebut, tetapi, 

menurutnya, Asy-Sya‟bi memakruhkannya 

di tempat buang air.” Mudah-mudahan yang 

dimaksud makruh oleh Asy-Sya‟bi adalah 

makruh haram karena menurut saya 

membacanya di tempat buang air adalah 

haram. 
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3) Dianjurkan bagi pembaca al-Qur‟an untuk 

duduk menghadap kiblat, kusyuk, tenang, 

dan merunduk, sebagaimana halnya 

keadaan orng yang sedang kusyuk 

menghadap Tuhannya. 

4) Bersiwak, sebagai penghormatan terhadap 

al-Qur‟an dan penyucian mulutnya. 

5) Disunnahkan bertaawudz (mohon 

perlindungan) sebelum membaca al-Qur‟an. 

Allah Ta‟ala berfirman : 

Artinya : “Apabila kamu membaca al-

Qur‟an, hendaknya kau meminta 

perlindungan kepada Allah dari setan yang 

terkutuk.”(QS. An-Nahl : 98) 

Selain beberapa hal di atas, setiap orang 

yang membaca al-Qur‟an diharuskan selalu 

mengucapkan basmalah setiap awal surat, 

kecuali surat Al-Bara‟ah, dan membacanya 

secara tartil
27

. 

Dari beberapa pengertian di atas, pengertian 

dari pembelajaran membaca al-Qur‟an adalah 

sebuah proses belajar, antara pendidik dan 

peserta didik atau antara ustad dan santri di 

dalam memahami tata cara membaca al-Qur‟an 
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dengan baik yang benar, agar tidak 

menghindarkan kita dari makna yang benar pula. 

 

 

2. Metode Membaca Al-Qur‟an Metode An-

Nahdliyah 

a. Pengertian metode 

Metode berasal dari bahasa Yunani, 

methodos yang berarti cara atau jalan. 

Dalam konteks ilmiah, metode menyangkut 

masalah kerja, yaitu cara kerja untuk 

memahami obyek  yang menjadi sasaran 

ilmu yang bersangkutan.
28

 Metode dalam 

pembelajaran diartikan dengan cara yang 

digunakan oleh guru untuk menyampaikan 

pelajaran kepada peserta didik.
29

 

Dengan demikian, metode merupakan 

hal yang sangat penting di dalam suatu 

pembelajaran. Hal ini dikarenakan Manusia 

belajar menggunakan metode. Terkadang  ia 

belajar dengan cara meniru layaknya anak 

kecil yang meniru orang tuanya. Dari 
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merekalah seseorang mempelajari  berbagai 

kebiasaan dan tingkah laku.
30

 

Selain pembelajar, seorang guru juga 

harus memahami metode apa yang akan 

digunakan setelah menguasai materi 

pembelajaran. Bahkan menurut Mahmud 

Yunus yang dikutip oleh Acep hermawan, 

dalam bukunya yang berjudul al-Tarbiyyah 

wa al-Ta‟lim, dalam tiga jilid, 

mengemukakan bahwa metode itu lebih 

penting daripada substansi (materi ajar).
31

 

Penguasaan metodologis pengajaran 

harus diperhatikan oleh pendidik agar 

berperan aktif dalam mempengaruhi siswa, 

memudahkan dan mengesankan mereka.
32

 

Kesimpulannya,  metode merupakan cara 

yang ditempuh seseorang dalam 

mempelajari suatu hal agar tercapai suatu 

tujuan belajar. 

b. Pengertian An-Nahdliyah 

Ada beberapa metode dalam 

pembelajaran membaca al-Qur‟an, salah 
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satunya adalah menggunakan metode An-

Nahdliyah. Dari segi arti, An-Nahdliyah 

berarti sebuah kebangkitan. Istilah ini 

digunakan untuk sebuah metode cepat 

tanggap belajar al-Qur‟an yang dikemas 

secara klasikal penuh. Cara belajarnya 

menggunakan hitungan dan ketukan stik.
33

 

Metode ini lahir dari Lembaga 

Pendidikan Ma‟arif NU Tulungagung 

bersama dengan para kyai dan para ahli di 

bidang pengajaran al-Qur‟an. Metode ini 

didirikan oleh Kyai Haji Munawwir Kholid 

pada tahun 1991 Masehi. Dari kelahirannya 

hingga sekarang, metode ini telah 

berkembang pesat dan diterapkan di 

berbagai daerah, bahkan hampir di seluruh 

penjuru nusantara. Metode ini mempunyai 

ciri khusus, yakni sebagai berikut : 
34

 

Adapun ciri khusus metode ini antara 

lain: 

a. Materi pelajaran disusun secraa 

berjenjang dalam buku paket 6 jilid. 
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b. Pengenalan huruf sekaligus diawali 

dengan latihan dan pemantapan 

makharijul huruf dan sifatul huruf. 

c. Kegiatan belajar mengajar mengajar 

dilaksanakan secra klasikal untuk 

tutorial dengan materi yang sama agar 

terjadi proses musafahah. 

d. Evaluasi dilaksanakan secraa kontinyu. 

e. Metode ini merupakan pengembanagan 

dari metode Qoidah Baghdadiyah. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan, 

bahwa metode An-Nahdliyah merupakan 

salah satu cara dalam mempelajari bacaan 

al-Qur‟an, yang bercirikan Nahdlatul Ulama 

(NU), dengan ciri khasnya menggunakan 

ketukan stik sebagai penanda panjang 

pendeknya suatu bacaan.  

3. Santri usia lanjut 

a. Pengertian santri 

Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI), santri adalah orang yang 

mendalami agama Islam, beribadah dengan 

sungguh-sungguh dan orang yang saleh.
35

 

Selain itu ada juga yang menerjemahkan 

santri sebagai seorang murid resi (kyai) 
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yang biasanya juga menetap di dalam satu 

tempat yang dinamakan padepokan 

(pesantren).
36

Jadi, menurut dua devinisi di 

atas, snatri adalah orang-orang yang 

beramal saleh, belajar mendalami agama 

Islam kepada seorang Kyai. 

Masyarakat luas, pada umumnya 

menganggap santri sebagai seorang murid 

yang tinggal di pondok pesantren. Namun 

berbeda halnya dengan apa yang 

diungkapkan oleh KH. Mustofa Bisri atau 

biasa dipanggil Gus Mus. Beliau 

memaparkan bahwasanya santri tidak hanya  

yang tinggal di pesantren, tapi setiap orang 

yang memiliki akhlak dan sifat yang baik 

juga hormat kepada gurunya bisa disebut 

dengan istilah santri.
37

 Pengertian ini 

menunjukkan arti kata santri dengan lebih 

umum. 

Kata santri sudah sangat masyhur 

didengar oleh  masyarakat umun, mengingat 

mulai menjamurnya pesantren-pesantren, 

yang anakdidiknya disebut dengan santri.  

Santri, tidak hanya mereka yang tinggal di 
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pesantren, maka mereka yang menuntut 

ilmu agama dapat disebut sebagai santri, 

misalnya santri TPQ, MADIN dan 

sejenisnya.  

b. Pengertian usia lanjut 

Usia lanjut atau lansia (yang 

selanjutnya disebut dengan lansia) adalah 

periode dimana seseorang telah mencapai 

masa keemasan atau kejayaan dalam 

ukuran, fungsi dan juga beebrapa telah 

menunjukkan kemundurannya sejalan 

dengan berjalannya waktu.
38

 Usia ini 

dikatakan sebagai usia emas karena 

merupakan tahap akhir dari perkembangan 

dan pertumbuhan manusia dan tidak semua 

orang dapat mencapainya. 

Menurut Fieldman, masa dewasa lanjut 

atau masa tua berlangsung sekitar usia 65 

tahun sampai meninggal.
39

 Selain itu, ada 

juga yang menyebutkan bahwa masa tua 

(lansia) dimulai sejak umur 60 tahun, yang 
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bisa disebut dengan usia emas.
40

. Dari sini, 

peneliti mengambil batasan usia lanjut 

adalah dari usia 60 tahun keatas. 

Kesimpulannya, usia lanjut merupakan 

manusia dengan usia 60 tahun keatas, 

dimana pertumbuhan dan perkembangan 

manusia telah mencapai pada tahap akhir. 

Adapun beberapa karakteristik usia 

lanjut menurut Hurlock
41

 adalah sebagai 

berikut : 

1) Perubahan fisik 

a) Perubahan pada penampilan 

Perubahan penampilan 

ditandai dengan beberapa hal, 

seperti perubahan di area kepala, 

rambut mulai beruban, wajah yang 

tampak menua, perubahan tubuh 

dan persendian. 

b) Perubahan bagian tubuh 

Perubahan pada sistem syaraf 

yaitu otak, sehingga menurunkan 

kemampuan belajar dan intelektual. 
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c) Perubahan panca indra 

Pada usia lanjut, organ 

pengindraan mengalami penurunan 

sensitivitas, seperti sensitivitas 

penglihatan, penciuman, perabaan 

bahkan sensitivitas terhadap rasa 

sakit. 

d) Perubahan seksual 

Perubahan ini ditandai dengan 

menurunnya fungsi organ 

reproduksi. Bagi wanita, ia akan 

mengalami menopause dan laki-

laki akan mengalami klimetarik. 

2) Perubahan kemampuan motorik  

Pada tahap ini, mobilitas atau gerak 

lansia menjadi lebih lambat dan 

koordinasinya dalam beraktivitas 

kurang baik. Hal ini dipengaruhi oleh 

fisik (menurunnya tenaga) dan 

psikologis (munculnya perasaan rendah 

diri dan kurang motivasi). 

 

3) Perubahan kemampuan mental 

Perbedaan mental pada lansia tiap 

individu berbeda. Hal ini dipengaruhi 

oleh pola pikir dan pengalaman 



 

 

 
 

intelektualnya. Mereka yang 

pengalaman intelektualnya tinggi, 

penurunan kemampuan mentalnya 

berkurang. Begitu juga sebaliknya. 

4) Perubahan minat 

Beberapa perubahan minat yang 

terjadi pada lansia yaitu minat pribadi 

yang berorientasi pada diri sendiri, 

rekreasi, keinginan sosial, keinginan 

yang bersifat keagamaan dan minat 

terhadap kematian.  

Ciri-ciri beberapa perubahan di atas, 

menunjukkan bahwa perubahan-perubahan 

tersebut mengarah pada penurunan. Maka, 

seseorang yang telah sampai pada tahap ini 

membutuhkan dukungan yang besar dari 

keluarga dan masyarakat agar mampu 

melewati masa tuanya dengan bahagia. 

Dari devisinisi mengenai santri dan usia 

lanjut, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

santri usia lanjut adalah santri-santri atau 

murid-murid yang mulai dan menjalani 

proses belajar agama pada usia lanjut 

mereka, dimana usia ini bukan lagi usia 

produktif untuk melakukan segala hal. 

Di dalam pembelajaran pasti ada faktor 

pendukung dan penghambat, apalagi jika 
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pembelajaran tersebut diterapkan pada 

orang-orang berusia lanjut. Menurut Nailul 

Falahyang melakukan penelitian terhadap 

pembelajaran membaca al-Qur‟an pada 

bapak-bapak di Sambilegi, Sleman, 

Jogjakarta,
42

 memperoleh data mengenai 

faktor pendukung dan penghambat di dalam 

pembelajaran tersebut, yang akan diuraikan 

sebagai berikut : 

1) Faktor pendukung 

a) Bapak-bapak kelompok pengajian 

menyambut dengan baik kegiatan 

ini, karena pembelajaran membaca 

al-ur‟an seringkali tidak ada 

pengajarnya. 

b) Kegiatan ini dilaksanakan selama 

dua bulan, setiap ba‟da shalat 

mahgrib dan isyak, sehingga 

membiasakan bapak-bapak untuk 

sholat jamaah di masjid. 

c) Waktu pembelajaran membaca al-

Qur‟an dirasa cukup untuk 

meningkatkan motivasi. 
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d) Pengajaran membaca al-Qur‟an 

pada Bapak-Bapak tersebut 

dilaksankan dengan metode yang 

tepat, yaitu metode Iqra. 

2) Faktor penghambat 

a) Rendahnya motivasi para  santri 

(bapak-bapak) dalam mempelajari 

al-Qur‟an. 

b) Sasaran kegiatan ini adalah para 

pekerja, dan kegiatan ini sering 

bertabrakan dengan jadwal kerja 

para santri. 

c) Faktor usia yang membuat santri  

sulut mengucapkan bacaan sesuai 

dengan makhrijul huruf yang tepat, 

padahal haln ini seharusnya 

dipelajari sejak muda. 

Ada beberapa lansia yang mampu 

melihat arti penting usia tua dalam konteks 

eksistensi manusia, yaitu sebagai masa 

hidup yang memberi lansia kesempatan-

kesempatan untuk tumbuh berkembang dan 

memiliki keinginan untuk melakukan 

sesuatu atau berarti untuk orang lain.
43
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Maka, mereka yang mau melakukan 

aktivitas penting, dengan menjadi santri 

guna mendalami ajaran agama Islam di usia 

lanjut adalah para lansia yang mampu 

memahami arti penting ini. 

Usia bukan hambatan untuk belajar, 

meskipun mungkin hasilnya tidak sama 

dengan para pembelajar muda. 

Sebagaimana kita ketahui bahwa 

pertambahan usia berbanding lurus dengan 

penurunan fungsi organ tubuh. Selain itu, 

melemahnya pendengaran, tenaga dan 

memori (dalam mengingat berbagai hal) 

dapat saja menjadi hambatan untuk belajar. 

Ada beberapa kemungkinan  yang 

membuat para lansia mulai belajar kembali 

pada usia ini. Kemungkinan pertama, bahwa 

kesadaran untuk lebih mengenal agama, 

dalam hal ini agama Islam, mulai tumbuh di 

usia senja. Adapun kemungkinan kedua, 

yaitu dalam rangka menghadapi sindrom 

sarang kosong (empty nest syndrome) yang 

kerap melanda lansia. Sarang kosong adalah 

sebuah sindrom dimana lansia merasa 

hampa karena berpisah dari keluarga.  

Menurut Coles dalam Singgih D. 

Gunarsa, orang berusia lanjut mungkin 

dihantui kecemasan yang dialami seseorang 



 

 

 
 

ketika memasuki masa tua. Sebagian lansia 

mengatasi kecemasan itu dengan berusaha 

melakukan sesuatu (absence of doing) 

dengan pemberdayaan ke dalam melalui 

kegiatan spiritual. Dengan pendekatan 

spiritual ini mereka diarahkan pada kegiatan 

melkaukan kegiatan keagamaan secara lebih 

taat. Hal ini dikenal sebagai kesadaran 

sakramental.
44

 

Fry dan Debats, mengemukakan bahwa 

aspek spiritual sangat berperan bagi lansia 

laki-laki maupun perempuan dalam 

mengatasi kesepian dan kehampaan diri. 

Dengan demikian, mereka merasa lebih 

berdaya dan percaya diri menghadapi 

kehidupan di masa mendatang. Beyene et al. 

menjelaskan bahwa kepercayaan yang 

kokoh, keteguhan iman dan keyakinan 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, melandasi 

keyakinan akan diri para lansia untuk 

memenuhi harapan sosial dan memperoleh 

dukungan sosial yang bermanfaat bagi 

hidup  mereka.
45

 

Pada akhirnya, keinginan mereka untuk 

kembali belajar perlu didukung oleh seluruh 
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elemen masyarakat. Mereka butuh 

komunitas yang diakui keberadaannya. Hal 

ini merupakan salah satu untuk 

mewujudkan learning society (masyarakat 

belajar). Learning society mempunyai 

beberapa tujuan, salah satu diantaranya 

adalah terciptanya masyarakat yang beriman 

dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, sehingga tercipta tatanan masyarakat 

agamis yang bersifat dinamis.
46

 

Jika orang lanjut usia masih 

mempunyai semangat belajar, maka 

semangat tersebut akan ditularkan kepada 

orang-orang terdekatnya, yaitu keluarga. 

Jika santri usia lanjut telah mempunyai 

kesadaran untuk belajar agama Islam lebih 

dalam dengan belajar al-Qur‟an, maka 

hidup mereka akan tentram di usia tua. 

Dengan belajar membaca al-Qur‟an, akan 

timbul kebiasaan membaca al-Qur‟an. 

. Pendidikan yang diperoleh santri usia 

lanjut di lembaga non-formal, jika 

disandingkan dengan pendidikan yang 

diperoleh anak dan cucu mereka di lembaga 

formal, akan mewujudkan yang disebut 
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dengan learning society, dimana pendidikan 

bukan hanya berlangsung di sekolah, tapi 

juga di kalangan keluarga dan masyarakat. 

Kegiatan pembelajaran membaca aL-Qur‟an 

ini menrupakan salah satu contoh untuk 

membentuk learning society tersebut. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. 

Pendekatan penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

bersumber atau berdasarkan pada filsafat post-

positivisme, yaitu suatu penelitian yang menggunakan 

penalaran induktif, yang menekankan analisis proses, 

yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar 

fenomena yang diamati, dan senantiasa menggunakan 

logika ilmiah.
47

 

Penelitian ini dilakukan pada lingkungan alamiah, 

dimana para peneliti kualitatif mengumpulkan data 

lapangan di lokasi dimana para partisipan mengalami 

isu atau masalah yang akan diteliti. Peneliti tidak 

membawa individu-individu ini ke dalam laboraturium 

dalam situasi yang telah disetting sebelumnya dan 

tidak pula diberikan instrumen-instrumen 

kepadanya.
48

 Peneliti mengamati kegiatan 
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pembelajaran membaca al-Qur‟an yang 

diselenggarakan di masjid Baitul Muttaqien dukuh 

Pakel dengan setting alamiah. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan 

(field research), yaitu suatu jenis penelitian yang 

dilakukan di tempat atau lokasi di lapangan, dengan 

mengambil  desain penelitian studi kasus (case study), 

yaitu bentuk penelitian yang mendalam tentang suatu 

aspek lingkungan sosial termasuk manusia di 

dalamnya.
49

 

Studi kasus dapat dilakukan terhadap seorang 

individu, sekelompok individu (misalnya suatu 

keluarga), segolongan manusia (guru, suku), 

lingkungan hidup manuisia (desa, sektor kota) atau 

lembaga sosial (perkawinan-perceraian).
50

Studi kasus 

juga bisa berkaitan dengan perkembangan sesuatu 

(misalnya pengaruh didirikannya pabrik di daerah 

pedesaan), dapat pula memberi gambaran tentang 

keadaan yang ada. Data-data di dalam studi kasus 

dapat berupa laporan hasil pengamatan, catatan 

pribadi, kitab harian atau biografi orang yang 

diselidiki, laporan atau keterangan dari seseorang yang 

mengetahui banyak hal mengenai masalah 

penelitian.
51
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Dalam penelitian ini, peneliti memilih untuk 

meneliti sekelompok manula (manusia lanjut usia) 

yang belajar membaca al-Qur‟an di dukuh Pakel. 

Obyek penelitiannya adalah suatu pembelajaran 

membaca al-Qur‟an dengan metode An-Nahdliyahdi 

masjid Baitul Muttaqien dukuh Pakel desa Pohijo 

kecamatan Sampung kabupaten Ponorogo. Penelitian 

ini bermaksud untuk mempelajari secara intensif  latar 

belakang  dan interaksi sosial yang khas dari kasus 

yang diteliti. 

Menurut Schram, dalam Robert K. Yin, 

mengemukakan bahwa kecenderungan utama dari 

semua jenis studi kasus adalah mencoba menjelaskan 

keputusan-keputusan tentang mengapa studi tersebut 

dipilih, bagaimana implementasinya, dan apa 

hasinya.
52

 Maka, dalam penelitian ini, peneliti 

memfokuskan diri untuk meneliti bagaimana 

pelaksanaan pembelajaran membaca al-Qur‟an di 

dukuh Pakel dilaksanakan, mengapa menggunakan 

metode An-Nahdliyah dan bagaimana hasil yang 

dicapai. 

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sebagai 

instrumen kunci, dimana peneliti mengumpulkan 

sendiri data melalui dokumentasi, observasi perilaku 

atau wawancara dengan para partisipan.
53

 Sehingga, 

berperan aktif dalam penelitian, yaitu sebagai 
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pengamat sekaligus pengambil data di lokasi 

penelitian, yaitu di Masjid Baitul Muttaqien dukuh 

Pakel desa Pohijo kecamatan Sampung kabupaten 

Ponorogo. 

Peneliti mengamati secara penuh kegiatan 

pembelajaran membaca al-Qur‟an yang  berlangsung 

di tempat tersebut dari awal hingga akhir 

pembelajaran. Hal ini dilakukan agar peneliti 

memahami bagaimana penerapan metode An-

Nahdliyah pada pembelajaran al-Qur‟an pada santri 

usia lanjut secara komprehensif. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Masjid Baitul 

Muttaqien dukuh Pakel desa Pohijo kecamatan 

Sampung kabupaten Ponorogo.  

 

C. Sumber Data 

Sumber data penelitian adalah obyek atau orang-

orang yang nantinya akan diteliti.Menurut Jonathan A. 

Smith, dalam rangka memunculkan suatu data, 

peneliti memulai penelitian dengan menjelajahi 

pertanyaan-pertanyaan umum mengenai topik riset 

yang menjadi minatnya. Minat dan asumsi yang 

dipegang oleh para peneliti teori-dari-dasar membuat 

mereka sigap mencari persoalan dan proses tertentu 
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untuk data mereka. Minat-minat penuntun (guiding 

interest) merupakan konsep-konsep awal sebagai titik 

tolak untuk membentuk pertanyaan-pertanyaan 

wawancara, mengamati data, mendengarkan orang-

orang yang diwawancarai dan untuk berpikir secara 

analisis terhadap data tersebut.
54

 

Sumber data di bedakan menjadi dua, yaitu: 

1. Sumber data primer 

Sumber  data primer adalah sumber data 

penelitian yang diperoleh secara langsung dari 

sumber asli (tidak melalui perantara). Data ini 

dapat berupa opini subyek (orang) secara individu 

maupun berkelompok, hasil observasi terhadap 

suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan 

hasil pengujian.
55

 Dalam penelitian ini, yang 

menjadi sumber data primer adalah : 

a. Pengajar/ustadz 

b. Santri usia lanjut jamaah masjid Baitul 

Muttaqien 

c. Warga sekitar (selain santri usia lanjut) 

2. Sumber  data sekunder 

Adapun sumber data sekunder adalah sumber 

data berupa dokumen maka, dalam penelitian ini 

peneliti akan mengambil data sekunder berbentuk 

dokumen tertulis maupun gambar-gambar, yang 
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diambil selama kegiatan pembelajaran membaca 

al-Qur‟an berlangsung. 

 

D. Prosedur Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data yang digunakan di 

dalam penelitian ini ada tiga, yaitu sebagai berikut : 

1. Observasi 

Observasi yaitu salah satu teknik 

pengumpulan data dengan cara mengamati secara 

langsung maupun tidak langsung terhadap objek 

yang ingin diteliti. observasi dilakukan dengan 

tujuan untuk memperoleh informasi tentang 

perilaku seseorang yang secara nyata terjadi. 

Selain itu, observasi dilakukan apabila kita belum 

men getahui banyak hal mengenai masalah yang 

kita selidiki. Jadi, observasi berfungsi sebagai 

kegiatan eksplorasi. Dengan observasi, kita dapat 

memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang 

kehidupan sosial, yang sukar ditemukan dengan 

metode lain.
56

 

Menurut Indrantoro dalam Etta Mamang 

Sungadi dan Sopiah, observasi merupakan suatu 

proses pencatatan pola perilaku subyek (manusia), 

obyek (benda) atau kejadian sistematis tanpa 
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adanya pertanyaan atau komunikasi dengan 

individu-individu yang diteliti.
57 

Sebagai pengamat, peneliti berpranserta 

dalam kehidupan sehari-hari subyeknya pada 

setiap situasi yang diinginkan untuk dapat 

dipahaminya.
58

 Hal ini dilakukan agar pengamat 

mendapatkan data sebanyak-banyaknya dan 

seakurat mungkin. 

Observasi dilakukan dengan mengamati serta 

membantu pelaksanaan kegiatan pembelajaran 

membaca al-Qur‟an dengan menerapkan metode 

an-Nahdliyah di masjid Al-Hikmah, dukuh Pakel, 

desa Pohijo, kecamatan Sampung kabupaten 

Ponorogo. Hal ini dilakukan agar diperoleh data 

mengenai proses pembelajaran al-Qur‟an dengan 

metode tersebut. 

2. Wawancara (interview) 

Wawancara (interview) menurut Nasution 

adalah suatu bentuk komunikasi verbal, seperti 

percakapan, yang bertujuan untuk memperoleh 

informasi. Dalam wawancara, pertanyaan dan 

jawaban yang diberikan dalam bentuk verbal, 

dalam keadaan berhadapan atau melalui telepon. 

Wawancara yang sering dilakukan adalah 

wawancara antara dua orang, yaitu seorang 

peneliti dan narasumber. Hubungan antara 
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peneliti dan narasumber bersifat sementara, yaitu 

berlangsung dalam jangka waktu tertentu dan 

kemudian di akhiri. 

Wawancara yang akan digunakan di dalam 

penelitian ini adalah wawancara tertutup dan 

terbuka (covert and overt interview). Pada 

wawancara tertutup, biasanya yang diwawancarai 

tidak mengetahui bahwa mereka sedang 

diwawancarai. Sedangkan wawancara terbuka 

adalah kebalikannya, dimana narasumber sadar 

bahwa mereka sedang diwawancarai sehingga 

mengetahui apa maksud dan tujuan wawancara 

tersebut.
59

 

Pada penelitian kali ini, peneliti 

menggunakan wawancara terbuka maupun 

tertutup dilakukan secara bergantian, tergantung 

dengan kebutuhan. Karena wawancara harus 

dilakukan di dalam kondisi di mana narasumber 

bersedia untuk diwawancarai, maka sebelum 

melakukan wawancara peneliti berusaha 

membangun keakraban dengan narasumber (guru, 

santri dan masyarakat sekitar) agar muncul 

persahabatan dan kesediaan dalam menyampaikan 

informasi-informasi yang peneliti butuhkan. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah suatu usaha 

mengumpulkan data-data berupa arsip, literatur 
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Pengumpulan 

data 

atau foto mengenai suatu kegiatan. Dokumen 

yang akan diambil oleh peneliti berupa gambar-

gambar terkait selama kegiatan pembelajaran 

membaca al-Qur‟an di masjid Baitul Muttaqien. 

 

E. Teknik Analisa Data 

Teknik analisa data kualitatif, yang digunakan 

oleh peneliti yaitu dengan mengikuti konsep yang 

diberikan oleh Miles dan Huberman. Konsep tersebut 

secara singkat peneliti terangkan dalam bentuk 

gambar berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa, 

aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan 

secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus 

pada setiap tahapan penelitian sampai tuntas dan 

datanya sampai jenuh. Aktifitas dalam analisis data 

meliputi data reduction, data display, dan 

Penyajian 

data 

Kesimpulan/ 

Verivikasi 

Reduksi 

data 



 

 

 
 

conclussion/verification.
60

Ketiganya akan dijelaskan 

lebih lanjut. 

Data reduction yaitu merangkum, memilih hal-

hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting. Dengan demikian data yang direduksi 

memberikan gambaran yang lebih jelas dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya. Data display 

(penyajian data) yaitu menyajikan data dalam bentuk 

tabel, grafik, pictogram dan sebagainya. dengan 

demikian, data menjadi terorganisasikan dan tersusun 

dalam pola hubungan, sehingga mudah difahami.
61

 

Dalam rangka mereduksi data, peneliti akan 

menampilkan beberapa tabel untuk mempermudah 

penyajian data atau informasi. 

Conclussion/verivication berarti membuat suatu 

kesimpulan dan verivikasi data. Kesimpulan awal 

yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan 

berubah dengan temuan bukti-bukti yang kuat, yang 

mendukung tahap pengumpulan data selanjutnya. 

Namun jika kesimpulan awal didukung oleh bukti-

bukti yang valid dan konsisten, maka kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimpulan yang bersifat 
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kredibel.
62

 Dari atau yang telah ditemukan dan 

disajikan dalam beberapa bentuk (deskripsi maupun 

tabel), peneliti selanjutnya akan menarik sebuah 

kesimpulan sebagai hasil penelitian. 

 

F.     Pengecekan Keabsahan Data 

Bagian ini memuat tentang usaha-usaha peneliti 

untuk memperoleh keabsahan temuannya. Keabsahan 

data merupakan konsep penting yang diperbarui dari 

konsep kesahihan (validitas), keandalan (reliabilitas) 

dan derajat kepercayaan keabsahan data (kredibilitas 

data).
63

Validitas adalah derajad ketepatan antara data 

yang terjadi pada obyek penelitian dengan daya yang 

dapat dilaporkan oleh peneliti. Reliabilitas berkenaan 

dengan derajad konsistensi dan stabilitas data 

temuan.
64

 Dengan demikian data yang valid adalah 

data yang sama dan tidak berbeda antara data yang 

dilaporkan peneliti dengan yang terjadi di lapangan. 

Dalam pengecekan keabsahan data ini, peneliti 

menggunakan teknik perpanjangan keikutsertaan dan 

pengamatan yang tekun. 

G.     Tahapan-Tahapan Penelitian 
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Untuk menguraikan bagaimana proses penelitian 

berlangsung, penelitian ini dibagi menjadi empat 

tahapan, yaitu : 

1. Penelitian pendahuluan 

Tahap ini merupakan tahap sebelum peneliti 

terjun ke lapangan. Kegiatan yang dilakukan oleh 

peneliti meliputi : a) menyusun rancangan 

menyusun latar belakang masalah penelitian dan 

alasan pelaksanaan penelitian, b) memilih 

lapangan atau lokasi penelitian. Pada tahap ini 

peneliti menentukan lapangan atau lokasi 

penelitian sesuai dengan latar belakang masalah, 

c) mengurus perizinan, pada tahap ini peneliti 

menyerahkan surat izin melakukan penelitian 

yang disetuji oleh Dekan FATIK (Fakultas 

Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan) IAIN Ponorogo 

dan Dosen Pembimbing, d) menjajaki lapangan 

penelitian untuk melakukan pengamatan. Peneliti 

melakukan interaksi secara langsung pada 

lapangan yang akan diteliti dan peneliti menjadi 

peran utama dalam pengambilan dan pengolahan 

data. 

2. Tahap pekerjaan lapangan 

Pada tahap ini, peneliti melaksanakan 

kegiatan penelitian di lokasi penelitian. Tahap ini 

disebut dengan tahap pekerjaan lapangan, yang 

meliputi kegiatan : a) memahami latar penelitian 

dan persiapan diri, b) memasuki lapangan 

penelitian, c) berperan serta sekaligus mengambil 
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data. Pada tahap pekerjaan lapangan ini, peneliti 

berusaha untuk memahami kondisi yang ada di 

lapangan sebgaai data-data yang akan diambil 

untuk kepentingan pada tahap selanjutnya. 

3. Tahap analisa data 

Data-data yang diperoleh dari lapangan 

dikumpulkan kemudian di olah atau dianalisa. 

Analisa data dilakukan dengan cara : a) reduksi 

data, b) penyajian data, dan c) verifikasi atau 

penarikan kesimpulan. 

4. Penulisan laporan 

Proses ini merupakan proses terakhir dari 

penelitian, yaitu menyusun laporan. Kegiatan 

yang dilakukan meliputi : a) penyusunan hasil 

penelitian, b) konsultasi hasil  penelitian kepada 

pembimbing. c) perbaikan hasil konsultasi ketika 

ditemukannya data yang perlu untuk direvisi, d) 

pengurusan kelengkapan persyaratan ujian, dan e) 

ujian skripsi. 

  



 

 

 
 

BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data Umum 

Fakta penelitian berikut ini merupakan fakta-fakta 

yang merupakan hasil temuan dari penelitain yang 

dilakukan pada pembelajaran membaca al-Qur‟an 

dengan metode An-Nahdliyah pada santri usia lanjut di 

masjid Baitul Muttaqien dukuh Pakel desa Pohijo 

kecamatan Sampung kabupaten Ponorogo. Adapun 

fakta-fakta temuan adalah sebagai berikut : 

1. Sejarah Singkat Berdirinya Desa Pohijo Dan 

Dukuh Pakel 

Sejarah berdirinya desa Pohjo dan beberapa 

dukuh di dalamnya dapat ditelusuri dari 

pemberian nama desa dan dukuh-dukuh tersebut. 

Desa Pohijodiambil dari nama sejarah desa 

Pohijo, sehubungan letaknya berada di 

lingkungan berdirinya pohon yang selalu hijau 

tersebut. Berada di desa Pohijo bagian timur. 

Desa Pohijo terbagi menjadi 3, yaitu dukuh 

Pohijo, Kangkungan dan Pakel. 

Dusun Kangkungan Terletak di bagian barat 

wilayah desa Pohijo, yang berbatasan langsung 

dengan kabupaten Wonogiri-Jawa Tengah. 

Dusun ini memiliki beberapa sumber air 

dimana-mana dan bahkan diperbatasan tersebut 

56 



58 

 
 

ada sebuah sumber yang paling besar, diberi 

nama  “Sumber Gemblung”. 

Dari aliran berbagai sumber air tersebut 

akhirnya dimana-mana tergenang air dan bahkan 

hampir sebagian besar wilayah dusun ini ada 

airnya yang mengalir maupun yang tergenang. 

Maka dari kondsi yang sedemikian rupa 

akhirnya banyak ditumbuhi tanaman liar yang 

berupa tanaman kangkung (yang sekarang 

banyak dibudidayakan masyarakat). Akhirnya 

digunakan untuk nama dukuh atau dusun 

Kangkungan. 

Adapun dukuh Pakel terletak di bagian 

selatan wilayah Desa Pohijo. Seperti nama-nama 

dukuh sebelumnya yang lahir karena faktor 

pepohonan yang tumbuh di daerah sekitar, nama 

Pakel juga tercetus dikarenakan banyaknya 

pohon Pakel (sejenis pohon mangga) di dukuh 

ini. Jadilah nama dukuh Pakel. Dukuh Pakel 

dikelilingi oleh sebuah perbukitan dengan nama 

gunung atau bukit Gedong Giono. 

Gedong Giono membujur dari sebagian 

wilayah dusun Kangkungan sampai wilayah 

sebelah timur yang memebatasi antara desa 

Pohijo dengan desa Pagerukir. Secara umum 

masyarakatnya berprofesi sebagai petani. 

Kegiatan keagamaan di dusun pakel tergolong 

aktif yang mana sedah terbutkti dengan adanya 



 

 

 
 

kegiatan Yasin dan Tahlil setiap seminggu 

sekali, istighozah dan ta‟limul Quran.
65

 

2. Sejarah Masjid Baitul Muttaqien 

Untuk masjid Baitul Muttaqien, digunakan 

sebagai tempat berlangsungnya pembelajaran 

membaca al-Qur‟an pada santri usia lanjut di 

dukuh Pakel, berdiri sekitar 23 tahun yang lalu, 

yaitu tahun 1996. Pelopor berdirinya masjid 

adalah bapak Jarno, salah satu pengajar 

sekaligus ketua takmir masjid Baitul Muttaqien. 

Masjid ini milik umum. Tanah wakafnya 

merupakan tanah wakaf dari bapak Jarno. Hal 

ini sebagainya yang dituturkan oleh bapak 

Parmui, selaku salah satu ustadz di masjid Baitul 

Muttaqien. 

Masjid ini milik umum, berdirinya Sekitar tahun 

1996. Dulu itu sejarahnya Pak Jarno mondok di Klaten, 

pondoknya almarhum Mbah Kasun. Ilmu yang diajarkan 

itu “ilmu kedalaman”, sedangkan ilmu syariatnya kurang. 

Akhirnya, beliau mondok di Jalen, kemudian mengajar 

TPA, yang termasuk santrinya adalah saya dan pak Pri 

(Supriadi). Kemudian waktu mengaji pak Jarno mengajak 

santrinya sekitar 25 orang, untuk mengumpulkan pasir dan 

batu bata, karena kalau dari pihak orang tua belum ada 

kesadaran. Kemudian, kami mendatangi RT. Dari situ 

muncul juga swadaya dari masyarakan lingkungan 

(sekitar). Ya itu mulai dirintisnya.. Tanah merupakan 
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wakaf dari pak Jarno. Umpama kyai, ya Pak Jarno kyainya 

karena yang mengku masjid itu ya beliau.
66

 

3. Letak Geografis 

Pembelajaran al-Qur‟an di masjid Baitul 

Muttaqien terletak di desa Pohijo ukuh Pakel RT 

5. Tepatnya dukuh Pakel memiliki batas wilayah 

berikut : 

a. Sebelah utara berbatasan dengan dukuh 

Pohijo 

b. Sebelah timur berbatasan dengan desa Kunti 

c. Sebelah selatan berbatasan dengan desa 

Pager Ukir 

d. Sebelah barat berbatasan dengan desa 

Pohpelem 

Dusun ini terbagi menjadi 2 RW dan 9 RT. 

RW 1 menaungi RT 5 sampai RT 9, sedangkan 

RW 2 menaungi RT 1 sampai dengan RT 5. 

Diantara perbatasan dukuh Pakel dan Pohijo 

terdapat sungai yang membentang yang 

difungsikan sebagai irigasi. dusun ini terdapat 

sungai yang membentang dan pemakaman umun 

yang berada dipinggir persawahan. 

Adapun sarana pendidikan formal di dusun 

Pakel meliputi: SDN 05 Pohijo dan TK Darma 

Wanita. Lahan di sekitar sungai ditanami tebu, 

padi, jagung dan sayur mayur secara bergantian. 
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Adapun lahan di perbukitan ditanami ketela 

pohon dan pohon kayu putih. Di dukuh ini 

terdapat 4 masjid, yaitu masjid Baitul Muttaqien 

(RT 5), Al-Hikmah (RT 2), Al-Iman (RT 1) dan 

satu masjid yang belum diketahui namanya oleh 

peneliti, yang  terletak di RT 9.
67

 

4. Kondisi Sosial Masyarakat 

Secara umum masyarakat dukuh Pakel, 

termasuk juga para santri usia lanjut, berprofesi 

sebagai petani, yaitu petani padi, jagung, ketela 

pohon, dan sayur mayur. Tanah yang subur dan 

pengairan (irigasi) yang lancar meskipun pada 

musim kemarau memungkinkan warga sekitar 

untuk bercocok tanam.
68

 Selain bercocok tanam, 

beberapa warga desa merantau ke luar pulau dan 

menjadi TKI. Meski demikian, profesi menjadi 

petani tetap mempunyai porsi terbesar.
69

 

5. Keadaan Kehidupan Beragama Di Desa Pohijo 

Semua penduduk desa Pakel beragama 

Islam. Kehidupan beragama di dukuh ini 

tergolong baik dan aktif. Hal ini dibuktikan 

dengan adanya kegiatan Yasin dan Tahlil yang 

dilakukan setiap seminggu sekali. Jamaah Yasin 
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dan Tahlil laki-laki terbagi menjadi 3 kelompok, 

sedangkan jamah Yasin dan Tahlil Perempuan 

terbagi menjadi 4 kelompok. 

Menurut salah satu warga, terbaginya 

jamaah menjadi beberapa kelompok tersebut 

dikarenakan rumah penduduk yang 

(kebanyakan) kecil atau tidak terlalu besar 

sehingga tempat tidak akan cukup jika jamaah 

disatukan. Jamaah ini dibentuk guna 

meningkatkan jiwa religiusitas warga dusun 

pakel. Jamaah Yasin ibu-ibu juga telah 

membentuk suatu grup hadrah dan rutin 

melakukan latihan.Jiwa religius warga Pakel 

semakin terpupuk dengan adanya dua 

pembelajaran membaca al-Qur‟an di dua masjid, 

yaitu masjid Al-Hikmah dan masjid Baitul 

Muttaqien. 

Sekarang, di desa ini, ada dua jamaah pengajian al-

Qur‟an. Satunya di masjid Al-Hikmah, yang semuanya 

sudah sampai tahap ngaji al-Qur‟an. Sedangkan satunya, 

berada di masjid barat, yaitu  masjid Baitul Muttaqien. 

Baru dirintis sekitar 5 bulan yang lalu dan ngajinya masih 

sampai jilid.
70

 

Pembelajaran membaca al-Qur‟an di masjid 

Al-Hikmah berdiri lebih lama daripada 

pembelajaran membaca al-Qur‟an yang berada 

di masjid Baitul Muttaqien. Hal ini dijelaskan 

                                                           
70

 Lihat Transkrip Wawancara Nomor 01/W/15-I/2019 Pada 

Halaman Lampiran Penelitian Ini 



 

 

 
 

oleh bu Purwati sebagai salah satu warga yang 

mengikuti pengajian di masjid Al-Hikmah. 

Pembelajaran al-Qur‟an di masjid Al-Hikmah berdiri 

sejak sekitar tiga tahun yang lalu Mbak. Dulu itu santri-

santrinya (ibu-ibu lansia) banyak. Tapi karena ada 

beberapa faktor, jumlah santri berkurang. Meski demikian, 

kegiatan ini terus berlanjut. Bahkan, sebenarnya ada yang 

sudah khatam, tapi diulang-ulang dari awal.
71 

Mereka semua (pembelajaran al-Qur‟an 

pada MADIN (anak-anak) maupun lansia) 

menggunkan metode An-Nahdliyah. penerapan 

metode tersebut akan sangat terlihat pada tahap 

jilid. Maka, disini peneliti diarahkan untuk 

meneliti pembelajaran membaca al-Qur‟an pada 

usia lanjut di masjid Baitul Muttaqien yang 

masih sampai pada tahap jilid. 

Pembelajaran al-Qur‟an di MADIN untuk anak-anak 

maupun untuk lansia di sini semua menggunakan metode 

An-Nahdliyah Mbak. Kalau Mbak mau meneliti penerapan 

metode tersebut, lebih baik meneliti pembelajaran di 

masjid barat (Baitul Muttaqien) saja, yang kebanyakan 

ngajinya masih sampai pada tahap jilid.
72

 

Selain itu, warga dukuh Pakel juga 

mengikuti pengajian di salah dukuh lain pada 

tanggal-tanggal tertentu. Hal ini menunjukkan 
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bahwa mulai adanya kesadaran tinggi pada 

penduduk dewasa dan lansia di dukuh Pakel 

berkaitan dengan kegiatan keagamaan. 

Iya, Mbak. Ada. Sekarang, orang  tua disini itu mulai 

sadar dan semangat dalam hal keagamaan. Selain ngaji, 

biasanya kami juga mengikuti pengajian setiap hari ahad 

pon di Ngebrak, Kangkungan.
73 

6. Sejarah Singkat Berdirinya Pembelajaran 

Membaca Al-Qur‟an Pada Usia Lanjut Di 

Dukuh Pakel 

Kegiatan pembelajaran al-Qur‟an di masjid 

Baitul Muttaqien dukuh Pakel, bermula dari 

usulan warga yang disampaikan pada saat 

kegiatan Yasinan, bahwa ada beberapa orang 

yang ingin diajari membaca al-Qur‟an. Usulan 

tersebut kemudiian ditanggapi dan diadakan 

pertemuan untuk memulai pembelajaran. 

Struktur kepengurusannya berasal dari jamaah 

Yasin sendiri. 

Ada Mbak. Pengurusnya dari jamaah Yasin, karena 

kegiatan itu bermula dari usulan beberapa jamaah Yasin 

kepada pengurus Yasin untuk mengadakan kegiatan 

tersebut. Dari usulan itu, dibentuk sebuah kesepakatan, 

ada tindak lanjut, kemudian ada pertemuan (untuk 

pertama kali). Terbentuknya setelah lebaran. Awalnya ada 

20 orang. seiring berjalannya waktu berkurang karena ada 

yang merasa keberatan karena sulit melafalkan huruf Arab 
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(lidahnya sudah kaku). Pengurusnya ya santri sendiri, 

dengan membentuk ketua, sekretaris dan bendahara. 

Mereka mengumpulkan kas. Jika sudah selesai jilid, 

digunakan untuk membeli al-Qur‟an.
74

 

Hal ini senada dengan yang diungkapkan 

oleh ustadz Supriadi mengenai awal mula 

berdirinya pembelajaran al-Qur‟an ini. 

Jadi, saat ada kumpulan seperti selamatan atau 

yasinan, ada beberapa orang dari bapak-bapak yang minta 

diajari membaca al-Qur‟an. Jadi, kegiatan ini tercipta 

berkat ide dari masyarakat sendiri. Pesertanya sekitar 15 

orang. 13 laki-laki dan 2 orang perempuan. Rata-rata 

mereka masih jilid 3.
75

 

7. Tujuan Pelaksanaan Pembelajaran  

Tujuan dilaksanakannya pembelajaran 

membaca al-Qur‟an tersebut dapat dilihat dari 

dua sudut pandang, yaitu sudut pandang tujuan 

menurut pengajar dan tujuan menurut santri. 

Peneliti juga mengambil tujuan dikarenakan 

pembelajaran ini diadakan tidak semata-mata 

karena keinginan dari pengajar, tetapi juga 

keinginan dari santri sendiri. 

Menurut pengajar (ustad), tujuan 

pembelajaran tersebut adalah untuk 

memakmurkan masjid dan memberantas buta 
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huruf bacaan al-Qur‟an.
76

 Adapun tujuan 

pembelajaran membaca al-Qur‟an menurut 

santri usia lanjut sendiri adalah agar mereka bisa 

membaca al-Qur‟an sehingga bisa digunakan 

sebagai bekal di akhirat kelak.  dan merupakan 

keinginan pribadi dari masing-masing santri 

agar bisa membacanya.
77

 

8. Keadaan Ustadz Atau Pengajar 

Pengajar kegiatan pembeljaaran membaca 

al-Qur‟an terdiri dari 3 orang ustad dan 1 orang 

ustadzah. Mereka merupakan warga dukuh 

Pakel sendiri. Mereka berasal dari berbagai latar 

belakang pendidikan. Ada yang merupakan 

tamatan SD dan SMP. Semuanya merupakan 

lulusan pondok pesantren. Hal ini dituturkan 

oleh bapak Parmuji. 

Saya Cuma tamat SD Mbak. Pernah nyantri di Al-

Bukhori (Sampung). Kesana karena ikut Mbah. Setelah 

saya (nyantri), banyak yang saya tarik (ke pondok), seperti 

pak Supri, dan sekitar 10 orang lainnya. Jadi saya sama 

pak Supri itu ibaratnya tunggal banyu, satu pemikiran. 

Pak Supri tamatan SMP, mondok di Al-Bukhori juga. 

Untuk Pak Jarno tamatan SMP. Pak Katno tamatan SD 

dan Bu Karsi (istri pak Jarno) juga tamatan SD. Mereka 
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semua dulunya mondok di Pesantren Darun Najah, Jalen, 

Mlarak, Ponorogo.
78

 

Mereka semua bersedia mengajar tanpa 

memungut biaya atau dibayar dengan apapun. 

Menurut salah satu pengajar, gaji bukanlah suatu 

hal yang dicari pada kegiatan ini. Bisa 

menularkan ilmu yang dipunyai adalah suatu 

kebahagiaan tersendiri yang tidak bisa dinilai 

dengan materi.  

Tidak ada Mbak. Memang kami tidak mau dibayar. 

Dan khusunya saya tidak mengadakan kas atau sahriah 

(biaya/SPP) dalam bentuk apapun karena saya tidak mau. 

Pernah ada inisiatif dari santri untuk mengumpulkan kas 

(sebagai insentif pengajar) tapi kemudian saya sarankan 

jika memang ada kas maka untuk kebutuhan pribadi saja. 

Lagipula (mengajar) itu merupakan suatu kesenangan luar 

biasa untuk saya dari pada ditukar dengan rupiah. Saya 

tidak jual ilmu Mbak. Dengan membantu mereka mengaji, 

maka saya juga semangat mengaji. Kalau tidak mungkin 

ya aras-arasen. Saya juga berniat untuk memakmurkan 

masjid. 
79

 

Hal ini juga dibenarkan oleh ustadz lainnya 

bahwasanya para pengajar yang mengajar 

didasari dari keinginan untuk memakmurkan 

masjid, menyebarkan ilmu pengetahuan yang 
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dimiliki. Semua dilakukan semata-mata untuk 

mendapatkan ridha dari Allah Swt. 

Saya berkata kepada mereka, , “sing pengen ngaji 

ayo karo aku bareng-bareng.” (yang  ya apa yang saya 

punya ya itu yang saya berikan. Meskipun sedikit, semoga 

berkah dan biarlah Allah yang membalasnya.s emoga 

berkah.
80

 

Untuk mengetahui secara lebih lengkapnya 

mengenai nama, latar pendidikan dan pekerjaan 

pengajar, dapat dilihat pada tabel berikut.  

1.1 Tabel Daftar Nama, Pendidikan, Pekerjaan Dan 

Usia Ustadz-Ustadzah 

No. Nama Pendidikan teraakhir Usia 

1 
Jarno SMP, melanjutkan ke 

pesantren Darun Najah, 

Jalen, Mlarak, Ponorogo 

50 tahun 

2 
Katno SD, melanjutkan ke 

pesantren Darun Najah, 

Jalen, Mlarak, Ponorogo 

48 tahun 

3 
Karsi SD, melanjutkan ke 

pesantren Darun Najah, 

Jalen, Mlarak, Ponorogo 

42 tahun 

4 
Parmuji SD, melanjutkan ke 

pesantern Al-Bukhori, 

Sampung, Ponorogo 

44 tahun 
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Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa 

pengajar terdiri dari tiga orang ustadz dan satu 

orang ustadzah. Mereka semua merupakan 

lulusan pondok pesantren.
81

 

9. Keadaan Santri Atau Peserta Didik 

Santri atau peserta didik merupakan warga 

dengan usia lanjut, yang semuanya mempunyai 

mata pencaharian yang sama, yaitu sebagai 

petani.
82

 Mereka semua laki-laki (bapak-bapak). 

Sesungguhnya ada santri perempuan. Namun 

karena santri perempuan tersebut sudah pernah 

belajar al-Qur‟an dan tinggal melancarkan 

bacaan saja, maka sekarang sudah tidak 

mengikuti pembelajaran membaca al-Qur‟an 

lagi sebagaimana santri laki-laki lainnya.
83

 

Para  santri mengaku sebelumnya belum 

pernah belajar membaca al-Qur‟an. Jadi mereka 

baru belajar di usia lanjut tersebut. Hal ini 

dikarenakan beberapa faktor. Salah satunya 

belum adanya masjid dan juga pengajar (ustadz 

atau ustadzah). Bapak Suyoto, salah satu santri 

lansia mengaku belum belajar mengaji 

dikarenakan belum adanya masjid. 
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Dulu belum pernah belajar membaca al-Qur‟an. Baru 

sekarang ini. Dulu masjid ini (Baitul Muttaqien) belum 

ada. Masjid lain (yang sudah berdiri) juga jauh.
84

 

Hal serupa juga diungkapkan oleh santri 

usia lanjut lainnya, yaitu bapak Misni, yang 

mengaku dulu sewaktu muda belum mengaji 

atau belajar membaca al-Qur‟an dikarenakan 

belum ada masjid. 

Belum pernah belajar membaca al-Qur‟an. Ya baru 

sekarang. Dulu masjid belum ada. Kalau sekarang sudah 

maju (ada masjid). Juga sudah ada yang bisa mengajari.
85

 

Dari beberapa pengakuan di atas, dapat kita 

pahami bersama bahwasanya keberadaan masjid 

di tengah-tengah pemukiman masyarakat 

sangatlah penting. Fungsi masjid dari zaman 

Rasulullah hingga sekarang sejatinya tidak 

pernah bergeser, yaitu selain sebagai tempat 

ibadah juga sebagai tempat menimba ilmu 

(edukasi). Data nama dan usia terdapat di dalam 

tabel berikut :  

1.2 Tabel Daftar Nama Dan Usia Santri Di Dukuh 

Pakel 

No. Nama Usia 

1 
Bonasir 47 tahun 

2 
Hadi Suroto 62 tahun 
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3 
Ismono 56 tahun 

4 
Misni 60 tahun 

5 
Saimun 60 tahun 

6 
Sarmadi 52 tahun 

7 
Sarno 45 tahun 

8 
Suliono  49 tahun 

9 
Sumono  65 tahun 

10 
Sunarno 49 tahun 

11 
Suyatno 45 tahun 

12 
Suyoto 68 tahun 

13 
Winarno 49 tahun 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 

jumlah ada sebelas orang. Yang tergolong 

sebagai santri usia lanjut (usia di atas 60 tahun) 

ada lima orang.
86

 

10. Keadaan Fisik Masjid Baitul Muttaqien 

Secara fisik, kondisi masjid Baitul 

Muttaqien masih tergolong baik dan kokoh. 

Masjid ini berukuran kurang lebih 12x9,5 meter 
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persegi (luas tersebut sudah termasuk luas 

masjid, serambi dan palastren atau ruang ibadah 

putri).  Masjid Baitul Muttaqien memiliki 

beberapa sarana-prasarana, diantaranya dua 

ruang kelas, alat sholat, bedug, mimbar dan 

sarana lainnya.
87

 

Selain sebagai tempat sholat berjamaah dan 

pembelajaran membaca al-Qur‟an pada santri 

usia lanjut (malam hari), pada siang hari, 

kegiatan yang ada di masjid ini adalah MADIN  

(Madrasan Diniyah) anak kelas 1 hingga kelas 6 

SD bernama “Al-Muttaqien”. Pada malam hari, 

terkadang ada beberapa santri MADIN yang 

memperdalam bacaan di masjid tersebut.
88

 

Adapun berikut daftar inventaris masjid. 

1.3 Tabel Inventaris Masjid Baitul Muttaqien 

No. Nama Jumlah Kondisi 

1 Alat hadroh 1 set Baik 

2 Alat pel 3 Baik 

3 Bedug 1 Baik 

4 Etalase 4 Baik 

5 Jadwal pelajaran 3 Baik 

6 Kalender 3 Baik 

7 Karpet 8 Baik 
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8 Kentongan 1 Baik 

9 Keset 6 Baik 

10 Kipas angin 2 Baik 

11 Lampu 7 Baik 

12 Lemari kayu 2 Baik 

13 

Meja (dampar) 

panjang 12 

Baik 

14 

Meja (dampar) 

pendek 1 

Baik 

15 Mikrofon 1 Baik 

16 Mimbar 1 Baik 

17 Mukena  1 Baik 

18 

Papan identitas 

masjid 1 

Baik 

19 

Papan 

pengumuman 1 

Baik 

20 

Papan tulis 

hitam 

(blackboard) 3 

Baik 

21 

Papan tulis 

putih 

(whiteboard) 2 

Baik 

22 Sapu lantai 2 Baik 

23 Sapu lidi 1 Baik 

24 Sound system 1 set Baik 

25 Tempat sampah 2 Baik 
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Dari daftar inventaris tersebut menunjukkan 

bahwa sarana-prasarana sudah tersedia dengan baik di 

masji Baitul Muttaqien.
89

 

 

 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Data Tentang Pelaksanaan Pembelajaran 

Membaca Al-Qur‟an Dengan Metode An-

NahdiyahPada Santri Usia Lanjut Di Dukuh 

Pakel Desa PohijoKecamatan Sampung 

Kabupaten Ponorogo 

Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang di 

dalamnya terdapat proses belajar, dan terjadi 

antara guru dan murid. Pembelajaran dilakukan 

agar tercapainya suatu tujuan yang telah 

ditentukan sejak awal. Sebagai penggerak, guru 

harus mampu mengondisikan pembelajaran 

sedemikian rupa, agar proses belajar-mengajar 

berjalan dengan lancar sesuai dengan materi 

yang diajarkan. Maka, dalam hal ini suatu 

metode pembelajaran mendapatkan porsi yang 

sangat penting. Selain metode, pembelajaran 
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juga harus disesuaikan dengan karakteristik 

peserta didik. 

Pembelajaran membaca al-Qur‟an dapat 

dilakukan dengan beberapa metode, seperti 

metode Ummi, Wafa, Iqro, An-Nahdliyah, dan 

lain sebagainya. Dalam suatu pembelajaran 

membaca al-Qur‟an, guru atau ustadz hanya 

menggunakan satu metode yang benar-benar 

sesuai dengan karakteristik murid. Hal ini juga 

dilakukan pada  pembelajaran membaca al-

Qur‟an yang dilaksanakan di Masjid Baitul 

Muttaqien, dukuh Pakel desa Pohijo kecamatan 

sampung kabupaten Ponorogo, yang 

menyelenggarakan pembelajaran tersebut 

dengan metode An-Nahdliyah. Metode ini 

merupakan metode yang dianggap sesuai dan 

tepat. 

Kecocokan menggunakan metode An-

Nahdliyah juga dipaparkan oleh beberapa santri 

bahwasanya dengan metode tersebut bacaan 

santri usia lanjut dapat terarah. Hal ini 

dikarenakan di dalam metode An-Nahdliyah, 

panjang pendek suatu bacaan ditentukan oleh 

stik, sehingga pembaca tahu dimana harus 

memulai dan berhenti membaca. 

Karena ada ketukannya, jadi malah enak Mbak. 

Kalau tidak ada ketukannya, ngajinya ya bablas saja.
90
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Metode An-Nahdliyah sendiri merupakan 

suatu metode dalam mempelajari bacaan al-

Qur‟an dengan ciri khas adanya ketukan stik 

sebagai penanda panjang dan pendek bacaan. 

buku panduan metode ini terangkum di dalam 

buku dengan judul “Cepat Tanggap Belajar Al-

Qur‟an An-Nahdliyah”. Buku ini dibagi menjadi 

6 jilid, yang terkadang dicetak secara terpisah 

(perjilid) atau 6 jilid sekaligus. Buku tersebut 

disusun dan dcetak oleh LP. Ma‟arif NU Cabang 

Tulungagung. Inti-inti pelajaran yang terdapat di 

dalam buku ini adalah sebagai berikut
91

 : 

a. Jilid 1 

1) Pengenalan huruf 

2) Makhorijul huruf 

3) Titian Murattal 

4) Pengenalan Angka Arab 

5) Doa Iftitah dan doa al-Qur‟an 

b. Jilid 2 

1) Merangkai huruf 

2) Bacaan panjang atau mad thabi‟i 

3) Perlengkapan harakat 

4) Syakal (harakat) 

5) Pengenalan angka Arab 

6) Hafalan doa  

 

c. Jilid 3 
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1) Lanjutan dari mad thabi‟i 

2) Ta‟ marbutah 

3) Memperkenalkan cara embaca sukun 

(huruf mati) 

4) Alif fariqah 

5) Ikhfa‟ 

6) Hamzah washal 

7) Hafalan doa 

d. Jilid 4 

1) Menyampaikan lafadh niat berwudhu 

dan sholat 

2) Lafadh niat disampaikan terlebih 

dahulu sebelum materi yang lain 

3) Bacaan idzhar qamariyah 

4) Bacaan idzhar halqiah 

5) Bacaan mad wajib muttashil 

6) Hafalan doa 

e. Jilid 5 

1) Bacaan mad lein 

2) Tanda tasydid 

3) Bacaan ghunnah, idzghom bighunnah, 

idzghom maal ghunnah, idzghom bila 

ghunnah dan iqlab 

4) Cara membaca lafadz jalalah 

5) Bacaan ikhfa‟syafawi 

6) Hafalan doa 

 

f. Jilid 6 
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1) Idghom syamsiyyah (alif lam yang 

diikuti huruf bertasydidi) 

2) Qolqolah (dal, ba‟, jim, qof  dan tho‟ 

sukun) 

3) Mad lazim kilmi mutsaqqol / 

mukhoffaf 

4) Tata cara membaca akhir ayat mad aridl 

dan mad iwadl 

5) Mad lazim harfi 

6) Tanda-tanda waqof 

7) Surat-surat pilihan 

Buku An-Nahdliyah pada pembelajaran ini 

berfungsi sebagai acuan dalam pembelajaran. 

Dengan menggunakan buku ini, pembelajaran 

dengan metode, An-Nahdliyah sudah bisa 

berjalan dengan baik. Meski ciri khas dari 

pembelajaran ini dengan menggunakan stik, jika 

tidak ada, maka menggunakan jari tangan pun 

jadi. Intinya, pembelajaran dengan metode An-

Nahdliyah cukup menggunakan peralatan 

pembelajaran yang sederhana. 

Sebagai acuan awal untuk bisa membaca al-Qur‟an 

Mbak. Ya buku saja Mbak. Pakai jari juga bisa 

(ketukannya). Kadang saya memberi masukan atau 

tambahan sedikit sebisanya berupa haids tentang sholat, 

wudhu dan dosa besar. Ya sedikit-sedikit disampaikan.
92
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Pelaksanaan pembelajaran membaca al-

Qur‟an pada santri usia lanjut dengan metote 

An-Nahdliyahdi dukuh Pakel dilaksankaan 

setiap hari tanpa libur, kecuali pada hari-hari 

tertentu. Ada tiga orang ustadz dan satu orang 

ustadzah yang mengajar secraa bergantian setiap 

harinya. 

Pembelajaran dilaksanakan setiap hari, setiap ba‟da 

isya'. Pokoknya tidak ada liburnya. Adapun pengajarnya 

ada sekitar empat orang, tiga orang laki-laki dan satu 

orang perempuan.
93

 

Pembelajaran ini dilaksanakan kurang lebih 

selama 50 menit, yakni mulai pukul 18.10 

(bakda sholat maghrib) sampai dengan pukul 

19.00 (menjelang sholat isya).
94

 Pembelajaran 

diampu oleh seorang guru. para santri dijadikan 

satu kelas. Hal ini dipaparkan oleh salah seorang 

ustad mengenai alasan dijadisatukannya 

pembelajaran. 

Dulu itu pernah dipisah, dijadikan beberapa kelas. 

yang belum bisa ya belum bisa naik jilid, yang bisa ya 

lanjut terus. Lama-kelamaan jumlah santri berkurang, 

dikarenakan mungkin banyak dari mereka yang tidak bisa, 

merasa tertinggal jauh dari yang lain. Dia tidak segera 

naik sedangkan temannya bisa terus naik jilid. Akhirnya, 
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munculah rasa malu kemudian berhenti belajar. Hal itu 

saya jadikan pengalaman dan menjadikan mereka di 

dalam satu kelas saja.
95

 

Selain karena faktor di atas, pembelajaran 

diajdikan satu dikarenakan menganut prinsip 

kebersamaan, yaitu masuk dan keluar (lulus 

bersama). 

Memang pembelajaran ini prinsipnya belajar 

bersama Mbak. Jadi masuk jilid bareng, lulusnya juga 

bareng.
96

 

sebenarnya dulu pernah diadakan 

pemisahan kelas. lambat laun, jumlah para santri 

menyusut, yakni dari jumlah awal sekitar 20 

orang menjadi 14 orang. Dikarenakan yang 1 

sudah lancar membaca al-Qur‟an, maka 

sekarang jumlah santri usia lanjut tinggal 13 

orang. 

Penyusutan ini disebabkan karena rasa malu 

bagi para santri yang kesulitan saat belajar, 

terutama melafalkan beberapa huruf dan bacaan, 

kemudian merasa tertinggal dari yang lain 

(karena yang lancar dengan mudah naik ke kelas 

berikutnya), sehingga pada akhirnya keluar dari 

pembelajaran. Dari pengalaman ini, kemudian 

pengajar mengambil kebijakan untuk 

menyatukan kelas, tanpa ada pemisahan jilid. 
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Pembelajaran berjalan secara serius tapi 

santai dan sering kali disisipi dengan canda 

tawa. Meski demikian, para santri tetap 

memperhatikan arahan dari ustadz. 

Pembelajaran diampu oleh ustad bernama pak 

Katno dengan jumlahsantri 11 orang. 

Pembelajaran menggunakan metode An-

Nahdliyah dimulai dengan muqodimah 

(pendahuluan) dari ustadz berupa review 

(pengulangan kembali) materi pada pertemuan 

sebelumnya, penjelasan singkat dan hukum 

bacaan yang berlaku pada pokok bahasan.
97

 

Setelah itu, guru mencontohkan bacaan 

pada baris pertama pada halaman yang telah 

ditentukan. Setelah dicontohkan oleh ustadz, 

para santri menurukannya secara bersamaan. 

Ketika santri melafalkan bacaan, ustadz 

mengamati bacaan santri. Jika bacaan belum 

tepat, maka dilakukan pengulangan. Jika ada 

santri yang terlihat ragu-ragu melafalkan bacaan, 

maka bacaan diulangi secara individu. 

Pembelajaran membaca al-Qur‟an dengan 

metode An-Nahdliyah pada umumnya dibagi 

menjadi 3 tahapan, yaitu : 

a. Pembukaan 
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Pembelajaran diawali dengan 

pembacaan surat Al-Fatikhah dan doa 

sebelum belajar secara bersama-sama. 

Setelah itu, dilanjutkan dengan mengulang 

kembali materi yang dipelajari pada 

pertemuan sebelumnya. Materi tersebut 

diulang dan dibaca satu halaman penuh. 

b. Inti 

Memasuki pembelajaran, guru akan 

memberikan 3 aba-aba, yaitu : 

1) Basmalah Dulu! 

Aba-aba ini merupakan tanda 

pembelajaran dimulai, yaitu dengan 

meminta para santri membaca 

basmalah. 

2) 123! 

Santri memulai membaca kata atau 

kalimat. Selain itu, aba-aba ini 

digunakan untuk meneruskan bacaan 

selanjutnya. 

3) Diulangi! 

Aba-aba ini digunakan untuk 

mengulangi bacaan yang keliru atau 

tidak tepat dan apabila bacaan 

diucapkan secraa ragu-ragu. 

Pengulangan ini dilakukan hingga 

berkali-kali, sampai bacaan santri tepat. 

Ustad begitu telaten membenarkan 

tajwid dan makhorijul huruf. Setelah 



 

 

 
 

membaca bacaan secara bersama-sama, 

ustad  menyuruh santri yang masih 

kurang tepat bacaannya untuk membaca 

secara mandiri. 

Pengucapan santri yang tertinggal, 

ragu-ragu dan kurang jelas dari yang 

lain merupakan indikator bahwa snatri 

belum paham terhadap bacaan. Maka, 

disini perlu dilakukan pengulangan. 

Jika pengulangan yang dilakukan sudah 

puluhan kali. namun pelafalan belum 

tepat, maka pembelajaran diteruskan 

pada bacaan selanjutnya, namun 

dengan sesekali mengulang bacaan 

yang lalu (belum tepat). 

c. Penutup 

Di akhir pembelajaran, ustad meminta 

santri memberikan komentar terhadap 

bacaan-bacaan yang masih belum dipahami. 

Jika pembelajaran dianggap sudah cukup, 

maka kemudian ditutup dengan membaca 

Al-Fatikhah dan doa mohon ampunan 

secraa bersama-sama.
98

 

Adapun mengenai evaluasi 

pembelajaran, dilakukan setiap akhir 

pembelajaran secara langsung. Tidak ada 

ujian mupun tes kenaikan jilid. Evaluasi 
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tersebut dilakukan begitu para santri 

membaca bacaan, guru mengamati gerak 

mulut satu-persatu bacaan santri. 

Jika terdapat santri yang masih keliru 

dan ragu-ragu dalam pelafalan, maka guru 

menunjuk santri tersebut untuk mengulangi 

bacaan secara mandiri, berulang-ulang, 

hingga pelafalannya benar atau sekurang-

kurangnya mendekati benar. Bahkan, ada 

yang mengulang hingga puluhan kali. 

Ya sama seperti itu tadi Mbak. Butuh dibaca 

gitu saja. Tidak ada tes-tesan (prinsip persamaan). 

Memang disamakan (jilidnya). Jika suadh sampai 

pada ngaji al-Qur‟an kok ada yang merasa belum 

bisa, ingin mengulangi lagi juga tidak apa-apa. Lha 

ada lho yang mengulang hingga 20 kali. Tapi ya itu, 

dibikin santai dan banyak bercandanya (biar tidak 

tegang).
99

 

2. Data Tentang Kualitas Bacaan Al-Qur‟anSantri 

Usia Lanjut Di Dukuh Pakel Desa Pohijo 

Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo 

Seberapa jauh perkembangan santri usia 

lanjut dalam mengikuti pembelajaran membaca 

al-Qur‟an ini, dapat dilihat dan diukur dari 

kualitas bacaannya. Berdasarkan pemaparan 

salah seorang ustadz, kualitas bacaan santri 

dibagi menjadi 3 kategori, yaitu kategori lancar, 
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sedang dan kurang lancar. Dari jumlah santri 

sebanyak 13 orang, rata-rata berada dalam 

kategori sedang. Santri yang kurang lancar tidak 

dianggap sebagai hambatan di dalam kelas. 

Secara umum, kualitas bacaannya terbagi menjadi 

tiga, yaitu laancar, sedang dan tidak (belum lancar). Dari 

13 santri itu kebanyakan masuk kategori sedang. Kategori 

itu dilihat dari kelancaran bacaan, yang meliputi 

makharijul huruf dan tajwid yang disesuaikan dengan 

titian murotal.
100

 

Pengkategorian tersebut juga dipaparkan 

oleh ustadz lainnya. Ustadz tersebut hanya 

mengategorikan bacaaan menjadi dua, yaitu 

cerdas dan sedang. hal itu dilihat dari bacaan 

huruf, titihan, anjang pendek dan daya ingat. 

Kategorinya jadi dua Mbak, yaitu sedang dan cerdas, 

dilihat membacanya huruf, titihan, panjang dan pendeknya 

daya ingat. Yang sedang sebaliknya.
101

 

Selain kaegori sedang, masih banyak santri 

usia lanjut yang kualitas bacaannya masuk 

dalam kategori kurang lancar. Para santri 

tersebut mengaku masih kesulitan di dalam 

pelafalan dan lemahnya ingatan terhadap 

beberapa hukum bacaan dan panjang pendeknya 

(bacaan mad). 

                                                           
100

 Lihat Transkrip Wawancara Nomor 09/W/15-IV/2019 Pada 

Halaman Lampiran Penelitian Ini 
101

Lihat Transkrip Wawancara Nomor 05/W/31-III/2019 Pada 

Halaman Lampiran Penelitian Ini 



86 

 
 

Tidak, agak bingung saja Mbak. Ketukannya 

bingung. Misalnya 6 ketuan iku kadang kebanyakan (kata 

santri usia lanjut lainnya memang Bapak Misni ini sering 

keliru panjang pendeknya huruf). Lupa panjang-

pendeknya Mbak, karena daya tangkapnya sudah berbeda 

(berkurang).
102

 

Selain itu, ada santri yang menganggap 

bahwa belajar membaca al-Qur‟an itu tidak sulit, 

semua bisa dipahami, namun yang membuat 

mereka kesusahan adalah melemaskan otot-otot 

lidah, sehingga bacaan yang keluar tidak sesuai 

dengan makharijulnya. Selain itu, bacaan yang 

panjang membuatnya sulit mengatur nafas.Hal 

ini bisa dimaklumi bersama bahwa pada usia 

lanjut memang lidah seseorang akan menjadi 

lebih kaku dibanding ketika masih muda. 

Tidak sulit, tapi mbekuk ilat (menngunakan liah 

untuk melafalkan huruf) itu yang sulit. Masih mengejrah. 

Kalau membaca satu baris ada dua bacaan panjang ya 

megap-megap. Dibaca terus, lama-kelamaan pasti hafal. 

Kalau hafal, lama-kelamaan paham. Kalau hafal, lama-

kelamaan bacaannya sudah tidak gelagapan lagi karena 

tidak perlu mikir. Penting telaten. Abjadnya saya hafal, 

tapi cara bacanya itu susah.
103

 

Selain itu, ada santri lain yang mengaku 

kesulitan dalam belajar. Nafas pendek, yang 

                                                           
102

Lihat Transkrip Wawancara Nomor 07/W/14-IV/2019Pada 

Halaman Lampiran Penelitian Ini 
103

 Lihat Transkrip Wawancara Nomor 06/W/14-IV/2019 Pada 

Halaman Lampiran Penelitian Ini 



 

 

 
 

kurang bisa diatur dnegan baik, membuat ada 

beberapa huruf yang tertinggal, sehingga tidak 

terbaca. Namun, meski demikian, santri merasa 

terbantu karena guru terus telaten dalam 

melakukan bimbingan. 

Sulit Mbak. Belum paham, tapi yaterus diajari. Yang 

sulit itu mengatur napas biar sampai. Ya itu, kadang ada 

beebrapa huruf yang seolah-olah terselip, sehingga tidak 

terbaca.
104

 

Demikianlah beberapa kualitas bacaan 

santri yang kebanyakan dipengaruhi oleh usia, 

berkurangnya daya tangkap dan faktor lainnya. 

3. Data Tentang Motivasi Santri Usia Lanjut 

Dalam Belajar Membaca Al-Qur‟an Di Dukuh 

Pakel Desa Pohijo Kecamatan Sampung 

Meski pada usia lanjut pada umumnya 

seseorang mengalami penurunan fisik yang 

menyulitkan untuk belajar, namun santri-santri 

usia lanjut di dukuh Pakel tetap masuk dan 

mengikuti pembelajaran degan penuh 

antusias.
105

 

Motivasi santri usia lanjut dalam mengikuti 

pembelajaran membaca al-Qur‟an sangat 

beragam. Beberapa diantaranya mempunyai 

motivasi ingin melakuakn kegiatan yang lebih 
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bermanfaat dibandingkan dengan hari-hari 

sebelumnya dan mendapatkan pengalaman yang 

baru. 

Kalau saya Mbak, sore setelah sholat Maghrib itu 

biasanya duduk dan melihat TV. Lha daripada seperti itu, 

lebih baik saya ikut belajar membaca al-Qur‟an, dapat 

pengalaman.
106

 

Santri lain, mengaku bahwa motivasi untuk 

belajar emmbaca al-Qur‟an muncul ketika santri 

sedang mengamati jenazah yang ditalqin(diajari 

pertanyaan dan cara menjawab pertanyaan 

malaikat penjaga kubur). Salah satu pertanyaan 

pada talqin tersebut adalah “Apa Kitabmu”?. 

Sebagai orang Islam tentu jawabnya “Al-

Qur‟an”. Dengan menjawab pertanyaan tersebut, 

seharusnya masing-masing umat Islam mampu 

membaca kitab yang diturunkan kepadanya. 

Melihat kondisi santri yang belum bisa 

membaca al-Qur‟an sedangkan kelak ia akan 

mendapat pertanyaan serupa di alam kubur, 

santri tersebut merasa malu dan kemudian ingin 

bisa membaca al-Qur‟an. 

Ya senang Mbak bisa belajar membaca al-Qur‟an. 

Saat melihat orang menalqin orang meninggal di kuburan 

itu kan ada pertanyaan, “Kitabmu apa?”. Lha kalau umat 
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Islam kitabnya jan Al-Qur‟an. Lha kalau tidak bisa 

membaca bagaimana kan itu kitabnya kok.
107

 

Adapun santri lain mengaku senang bisa 

belajar membaca al-Qur‟an Seperti bapak 

Suyoto yang diwawancarai pada tanggal 14 

April 2019, menyatakan bahwa meskipun 

terkadang merasa kesulitan mengucapkan 

bacaan, tetap mempunyai keinginan yang kuat 

untuk belajar. Beliau mengatakan malu kepada 

cucunya dikarenakan belum bisa membaca al-

Qur‟an 

Ya pengen belajar Mbak. Anak dan cucu bisa 

(membaca al-Qur‟an). Ya seneng. keluarga mendukung. 

Jika tidak ada waktu luang ya duluang-luangkan. Hujan ya 

bawa payung kecuali deres.
108

 

Dari beberapa deskripsi di atas, dapa kita 

ketahui bahwa motivasi para santri sangat 

beragam. Mereka tidak malu meskipun baru 

belajar di usia lanjut dan begitu antusias di 

dalam pembelajaran. Sebagaimana pembelajaran 

pada umumnya, pembelajaran membaca al-

Qur‟an ini didalamnya juga terdapat beberapa 

faktor pendukung maupun penghambat yang 

mempengaruhi keberlangsungan kegiatan ini. 

Faktor-faktir tersebut adalah sebagai berikut : 
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a. Faktor Pendukung 

Ada beberapa faktor pendukung yang 

membuat kegiatan ini senantiasa berjalan, 

yaitu sebagai berikut : 

1) Keinginan yang kuat dari santri usia 

lanjut untuk bisa membaca al-Quran, 

sehingga mereka datang untuk belajar 

secara berkelanjutan. 

2) Jumlah pengajar yang lebih dari satu 

memungkinkan terus dilaksanakannya 

pembelajaran membaca al-Qur‟an, 

sehingga pengajar bisa bergantian 

apabila ada yang berhalangan. Selain 

itu, meski pengajar berjumlah 4 orang, 

setiap pertemuan atau tatap muka hanya 

membutuhkan satu pengajar. 

3) Kegiatan pembelajaran membaca al-

Qur‟an dilaksankana setiap hari 

sehingga semangat santri tetap terjaga. 

4) Adanya buku “Cara Cepat Belajar Al-

Qur‟an Metode An-Nahdliyah” sebagai 

acuam pembelajaran, sehingga menjadi 

terarah. 

5) Dengan sarana yang sederhana, 

pembelajaran ini dapat berjalan dengan 

baik, misalnya stik (yang biasanya 

terbuat dari bambu) sebagai acuan 

panjang atau pendek bacaan dapat 

diganti dengan benda lain, seperti 



 

 

 
 

pensil, bolpoin bahkan cukup dengan 

ketukan jari. 

b. Faktor penghambat 

Selain faktor pendukung, ada juga 

faktor penghambat yang terjadi pada 

kegiatan pembelajaran membaca al-Qur‟an. 

Faktor-faktor itu adalah : 

1) Mata pencaharian santri dan pengajar 

yang semuanya adalah petani, 

memungkinkan diliburkannya kegiatan 

pembelajaran membaca al-Qur‟an pada 

waktu yang lama pada musim tanam 

dan panen. Hal ini dikarenakan, 

meskipun kegiatan cocok tanam dan 

panen dilakukan pada siang hari, 

namun rasa letih setelah bekerja masih 

dirasakan hingga malam hari, sehingga 

pembelajaran diliburkan. 

2) Beberapa kegiatan penting di dukuh 

tersebut terkadang juga membuat 

kegiatan pembelajaran membaca al-

Qur‟an terhenti. 

3) Cuaca yang kurang bersahabat 

terkadang membuat santri usia lanjut 

enggan datang ke masjid.
109
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Setelah melihat faktor dua faktor 

penghambat di atas, sesungguhnya tidak ada 

faktor penghambat yang begitu berarti 

dikarenakan pada dasarnya santri 

mempunyai semangat yang tinggi di dalam 

pembelajaran. Adapun penghambat yang 

disebut di atas merupakan penghambat yang 

sebenarnya merupakan kewajiban yang 

dipikul oleh masing-masing santri usia 

lanjut terhadap keluarga dan masyarakat 

sekitar. 

  



 

 

 
 

BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Pembelajaran 

Membaca Al-Qur’an Dengan Metode An-

NahdiyahPada Santri Usia Lanjut Di Dukuh Pakel, 

Desa Pohijo, Kecamatan Sampung Kabupaten 

Ponororgo 

Pembelajaran (instructional) merupakan 

kegiatan menyampaikan pikiran atau ide yang telah 

diolah secara bermakna melalui pembelajaran. 

Menurut Bambang Warsita, pembelajaran adalah 

membuat peserta didik  atau suatu kegiatan untuk 

membelajarkan peserta didik. Dengan kata lain, 

pembelajaran merupakan upaya menciptakan kondisi 

agar terjadi kegiatan belajar.
110

Jadi, pembelajaran 

merupakan sebuah kegiatan yang dikelola sedemikian 

rupa oleh pendidik agar peserta didiknya dapat 

memperoleh sebuah pengalaman belajar yang positif. 

Proses belajar yang dilakukan bertujuan agar 

seseorang memperoleh perubahan tingkah laku, dari 

yang kurang baik menjadi lebih baik, dan 

bertambahnya juga pengetahuan, yang semula tidak 

tahu menjadi tahu dan yang semula sudah tahu 
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menjadi lebih paham.Begitu juga dengan 

pembelajaran membaca al-Qur‟an dengan metode An-

Nahdliyah pada santri usia lanjut di masjid Baitul 

Muttaqien dukuh Pakel, Desa Pohijo, Kecamatan 

Sampung kabupaten Ponorogo. 

Pembelajaran yang dilaksanakan di dukuh 

tersebut adalah suatu pembelajaran yang didesain 

sedemikian rupa agar terjadi proses belajar, sehingga 

diperolehnya suatu pengalaman, yang bertujuan agar 

para santri usia lanjut bisa membaca al-Qur‟an. Hal ini 

dilakukan dalam rangka memberantas buta huruf al-

Qur‟an di dukuh tersebut. Dengan mengikuti 

pembelajaran membaca al-Qur‟an tersebut, banyak 

santri yang sudah mengenal huruf Arab (hijaiyah), 

bahkan ada yang sudah sampai pada tahap al-Qur‟an. 

Penyebutan kata santri terhadap para bapak-

bapak maupun ibu-ibu usia lanjut bukan dikarenakan 

mereka adalah orang-orang yang mukim di pondok. 

Hal ini sesuai dengan pengertian kata “santri” menurut 

KBBI, yaitu orang yang mendalami agama Islam, 

beribadah dengan sungguh-sungguh dan orang yang 

saleh.
111

 Adapun menurut KH. Mustofa Bisri, santri 

tidak hanya  yang tinggal di pesantren, tapi setiap 

orang yang memiliki akhlak dan sifat yang baik juga 

hormat kepada gurunya bisa disebut dengan istilah 

santri.
112

 Dari pengertian di atas, dketahui bahwa 
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santri tidak selalu identik dengan orang-orang yang 

tinggal di pesantren. 

Peneliti menyebut mereka santri dikarenakan 

mereka adalah orang-orang yang berusaha mendalami 

agama Islam, dengan mempelajari cara membaca al-

Qur‟an. Selain itu, mereka juga memiliki akhlak yang 

baik terhadap ustadz-ustadzah yang mengajar.
113

 

Dengan demikian, para bapak-dan ibu yang belajar 

mengaji di dukuh Pakel pada hakikatnya juga 

termasuk santri, meskipun mereka tidak menetap di 

padepokan atau pesantren. 

Kembali pada pembelajaran membaca Al-

Qur‟an di dukuh Pakel, bahwa materinya adalah 

membaca al-Qur‟an. Membaca sendiri mempunyai arti 

sebagai proses yang dilakukan oleh pembaca untuk 

memperoleh pesan, yang hendak disampaikan oleh 

penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis.
114

 

Proses membaca diawali dari proses mekanis, yakni 

aktivitas indera mata bagi yang normal dan indera 

peraba bagi yang tuna netra. Setelah proses tersebut 

berlangsung, maka nalar dan institusi yang bekerja 

sebagai proses pemahaman dan  penghayatan.
115

 

Dengan demikian membaca, menurut pengertian di 

atas adalah suatu proses mengamati dan melafalkan 
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tulisan, dan kemudian mengambil pesan yang 

terkandung di dalam bacaan tersebut 

Apabila seseorang membaca suatu teks bacaan 

yang berbahasa sama dengannya,maka makna yang 

terkandung di dalamnya bisa langsung terbaca. Hal ini 

tentu berbeda dengan membaca al-Qur‟an, apalagi jika 

sifatnya masih belajar bisa membaca. Mengambil 

makna dari al-Qur‟an tentu membutuhkan waktu yang 

lama. Mereka yang masih dalam tahap belajar bisa 

saja memahami maknanya, namun dengan bantuan 

dan bimbingan seseorang yang sudah „alim 

terhadapnya. Membaca al-Qur‟an saja tidak boleh 

asal-asalan, apalagi dalam memahami isinya. 

Begitu juga halnya pembelajaran membaca al-

Qur‟an di dukuh Pakel. kegiatan pembelajarannya 

masih pada tahap bisa membaca. Tujuannya yaitu 

untuk memberantas kondisi buta huruf al-Qur‟an di 

dukuh tersebut.
116

 Proses menuju pemahaman tentu 

membutuhkan waktu yang lama. Fokus pembelajaran 

adalah pembenahan terhadap pelafalan yang masih 

keliru. Hal ini sangat penting, karena keliru bacaan 

bisa mengakibatkan kelirunya arti bacaan. 

Dengan demikian, diperoleh kesimpulan bahwa 

adakalanya dimana seseorang yang membaca suatu 

teks atau tulisan tidak langsung bisa mengerti isi 

bacaan tersebut. Membaca al-Qur‟an misalnya. Dari 

segi arti, al-Qur‟an artinya adalah bacaan yang 
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dibaca.
117

 Pembelajaran di dukuh Pakel dimaksudkan 

agar setelah bisa membaca Al-Qur‟an, al-Qur‟an akan 

menjadi bacaan setiap hari.Pembacanya tidak 

semuanya bisa mengerti kandungannya secarra 

langsung,jika tidak mempunyai kompetensi berbahasa 

Arab yang memadai. Namun, meski hanya sekedar 

membaca, pembaca al-Qur‟an cukup berlega hati 

karena mereka dijanjikan pahala oleh Allah Swt.Dan 

uniknya, walau tidak bisa memahami arti, sejauh ini, 

al-Qur‟an adalah bacaan yang paling banyak dan 

sering dibaca berulang-ulang hingga saat ini. 

Membaca al-Qur‟an tidak boleh asal. Seseorang 

harus menggunakan adab dan etika yang baik saat 

membaca al-Qur‟an. Adapun beberapa etika membaca 

al-Qur‟an menurut As-Suyuthi yang diringkas oleh 

Syeikh Muhammad bin muhammad Abu Syuhbah
118

 

adalah sebagai berikut : 

6) Dianjurkan berwudhu sebelum membaca al-

Qur‟an karena bacaan al-Qur‟an merupakan 

dzikir yang paling utama. Rasulullah Saw tidak 

menyukai orang yang berdzikir kepada Allah, 

kecuali dalam keadaan suci. 

7) Disunahkan membaca al-Qur‟an di tempat yang 

bersih dan tempat paling utama adalah masjid. 

8) Dianjurkan bagi pembaca al-Qur‟an untuk 

duduk menghadap kiblat, kusyuk, tenang, dan 
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merunduk, sebagaimana halnya keadaan orang 

yang sedang kusyuk menghadap Tuhannya. 

9) Bersiwak, sebagai penghormatan terhadap al-

Qur‟an dan penyucian mulutnya. 

10) Disunnahkan bertaawudz (mohon perlindungan) 

sebelum membaca al-Qur‟an. Allah Ta‟ala 

berfirman : 

Artinya : “Apabila kamu membaca al-

Qur‟an, hendaknya kau meminta perlindungan 

kepada Allah dari setan yang terkutuk.”(QS. 

An-Nahl : 98) 

Selain beberapa hal di atas, setiap orang yang 

membaca al-Qur‟an diharuskan selalu mengucapkan 

basmalah setiap awal surat, kecuali surat Al-Bara‟ah, 

dan membacanya secara tartil
119

. 

Demi mematuhi etika ini, para santri dan ustadz-

ustadzah melaksanakan pembelajaran membaca al-

Qur‟an di masjid Baitul Muttaqien, suatu masjid yang 

berada di tengah-tengah pemukiman warga dukuh 

Pakel. Pembelajaran dilaksanakan di sebuah kelas di 

depan masjid yang kebersihannya terjaga. 

Pembelajaran tersebut dilakukan setelah sholat 

Maghrib hingga menjelang sholat Isya‟. 

Usai melakukan pembelajaran, mereka langsung 

bergegas melaksanakan sholat Isya‟ dan pulang 

kerumah masing-masing. Hal tersebut memungkinkan 
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para santri dan ustadz-ustadzah melakukan 

pembelajaran dalam keadaan suci (mempunyai 

wudhu). Pembelajaran dimulai dengan membaca 

ta‟awudz dan basmalah terlebih dahulu. Pembelajaran 

berlangsung dengan santai namun khusyu‟ dan 

sesekali diselingi dengan guyonan agar suasana tidak 

tegang. 

Untuk bersiwak, nampaknya belum marak 

dilakukan oleh para santri, pengajar maupun 

masyarakat sekitar. Belajar membaca al-Qur‟an 

memang berbeda dengan belajar dengan materi 

lainnya. Materi lain, selain termasuk materi agama, 

tidak dianjurkan untuk dilakukan dalam keadaan suci 

(meskipun dalam ajaran Islam, orang muslim tetap 

dianjurkan bersuci dulu sebelum mempelajari 

apapun). 

Belajar membaca al-Qur‟an dianjurkan 

dilakukan dalam keadaan suci dikarenakan al-Qur‟an 

merupakan kalam Allah yang Mulia. Membacanya 

dinilai berpahala. Ia adalah kitab yang suci, maka kita 

pun harus bersuci saat membacanya. Hal ini yang 

membuat al-Qur‟an begitu istimewa daripada bacaan 

lainnya. 

Dari uraian sebelumnya, dapat diketahui bahwa 

pembelajaran membaca al-Qur‟an pada santri usia 

lanjut di dukuh Pakel sudah dilakukan dengan 

memperhatikan etika-etika membaca al-Qur‟an yang 

telah disebutkan, baik di dalam al-Qur‟an maupun al-
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Hadits.  Meski ada beberapa hal yang kurang, 

misalnya tidak bersiwak sebelum membaca al-Qur‟an, 

namun secara umum etika-etika yang telah disebutkan 

di atas sudah banyak yang dijalankan.  

Hal di atas dimungkinkan karena adanya 

kesadaran bahwa apa yang mereka pelajari adalah 

suatu hal yang besar dan berpahala, sehingga dalam 

pelaksanaannya memperhatikan etik-etika yang ada. 

Meskipun kita pembelajaran al-Qur‟an di dukuh Pakel 

masih pada tahap jilid, dan belum menggunakan al-

Qur‟an, membacanya dalam keadaan suci tetap 

menjadi sebuah keharusan. 

Soimatul Ula berpendapat bahwa proses 

pembelajaran akan berlangsung dengan baik jika 

pendidik mempunyai dua kompetensi utama, yaitu 

kompetensi substansi materi pembelajaran atau 

penguasaan materi pelajaran dan kompetensi 

metodologi pembelajaran.
120

Metode dalam 

pembelajaran diartikan dengan cara yang digunakan 

oleh guru untuk menyampaikan pelajaran kepada 

peserta didik.
121

Penguasaan metodologis pengajaran 

harus diperhatikan oleh pendidik agar berperan aktif 

dalam mempengaruhi siswa, memudahkan dan 

mengesankan mereka.
122

 Metode yang digunakan 

bukan hanya bertujuan agar materi tersampaikan 
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dengan baik, tetapi juga untuk membentuk suasana 

belajar yang aktif dan memudahkan peserta didik. 

Adapun Mahmud Yunus, yang dikutip oleh 

Acep Hermawan, dalam bukunya yang berjudul al-

Tarbiyyah wa al-Ta‟lim, mengemukakan bahwa 

metode itu lebih penting daripada substansi (materi 

ajar).
123

Jika dipertimbangkan, memang penerapan 

metode itu sangat urgent dan menjadi kebutuhan 

primer pada setiap pembelajaran. Jika kita melihat 

permasalahan pembelajaran di dalam kelas saat ini, 

bahwa kebanyakan terletak pada penguasaan dan 

penggunaan metode yang monotondan cenderung 

membuat siswa pasif. 

Materi sudah disusun sangat baik dan 

berkembang dari tahun ke tahun. Namun masalah 

metodologi masih menjadi permasalahan besar dimana 

guru masih menggunakan metde klasik (ceramah) dan 

tidak cenderung berubah. Maka tidak berlebihan jika 

Mahmud Yunus mengatakan bahwa penguasaan 

metode itu lebih penting daripada materi 

pembelajaran, sebagaimana yang telah diungkapkan di 

atas. 

Terlepas dari hal tersebut, bagi seorang guru 

seharusnya menguasai kedua-duanya. Materi yang 

baik akan didukung dengan metode yang baik. Materi 

dan metode harus diolah sedemikian rupa untuk 

membentuk suatu pembelajaran yang kondusif. 
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Penguasaan metode yang baik bagi seorang guru 

adalah suatu kemutlakan. Metode yang digunakan 

bukan asal metode, namun juga harus disesuaikan 

dengan karakteristik materi dan peserta didik. 

Maka, pembelajaran harus didesain sedemikian 

rupa agar peserta didik aktif, salah satu caranya yaitu 

dengan menerapkan materi sesuai dengan metode 

yang dikuasai oleh guru. dengan demikian, penguasan 

materi dan metode sangatlah penting di dalam suatu 

pembelajaran. Keduanya sama-sama mempunyai porsi 

yang penting untuk bisa membelajarkan peserta didik.  

Pada faktanya, ustadz-ustadzah, pengajar al-

Qur‟an di dukuh Pakel juga menggunakan metode 

tertentu dalam mengajar para santri usia lanjut. 

Mereka
124

Pengajar telah berusaha menerapkan metode 

yang cocok dengan beberapa kali melakukan 

perbedaan metode.  Pemilihan metode dimaksudkan 

untuk memudahkan para santri dalambelajar membaca 

al-Qur‟an. Dengan metode yang diterapkan sekarang, 

para santri merasa mudah dan cocok dengan metode 

yang digunakan pengajar.
125

 Ini merupakan salah satu 

bukti tertunainya syarat pemilihan metode, yaitu harus 

memudahkan peserta didik. 

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam 

pembelajaran membaca al-Qur‟an, ada beberapa 
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metode yang bisa digunakan. Metode-metode tersebut 

adalah metode Ummi, Wafa, Iqro, An-Nahdliyah, dan 

lain sebagainya. 

Dalam hal ini, para pengajar memilih 

menggunakan metode An-Nahdliyah.. Dari segi arti, 

An-Nahdliyah berarti sebuah kebangkitan. Istilah ini 

digunakan untuk sebuah metode cepat tanggap belajar 

al-Qur‟an yang dikemas secara klasikal penuh. Cara 

belajarnya menggunakan hitungan dan ketukan 

stik.
126

Ketukan stik ibarat penunjuk jalan terhadap 

panjang pendeknya suatu bacaan. 

Menurut pengajar, metode ini adalah metode 

yang tepat dan dianggap sesuai. Hal serupa juga 

dituturkan oleh para santri usia lanjut bahwa mereka 

merasa mudah mengikuti pembelajaran dengan 

metode tersebut.
127

An-Nahdliyah sendiri merupakan 

metode cepat tanggap belajar al-Qur‟an yang sudah 

masyhur digunakan oleh wara nahdliyin (penganut 

NU). 

Dengan demikian, metode An-Nahdliyah sangat 

sering digunakan di  dalam lembaga pendidikan 

bernama TPA (Taman Pendidikan Anak), TPQ 

(Taman Pendidikan Al-Qur‟an) serta MADIN 

(Madrasah Diniyah), yang murid-muridnya 
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merupakan anak-anak. Berdasarkan temuan pada 

penelitian ini, ternyata metode tidak hanya sesuai 

digunakan pada pembelajaran bersantrikan anak-anak, 

tetapi juga sesuai digunakan pada santri usia lanjut. 

Untuk menjaga kesucian al-Qur‟an dari segala 

kesalahanan perbuatan manusia, orang yang hendak 

pandai membacanya harus belajar dan berguru kepada 

siapapun yang mengerti dan ahli membacanya.
128

 Hal 

iini dikarenakan sebelum membaca al-Qur‟an, 

seseorang harus memahami ilmu tajwid dan 

makharijul huruf. Untuk menguasai ilmu tersebut, 

seseorang harus belajar dari seorang guru. Ketika 

kedua ilmu tersebut telah dikuasai, bacaan al-Qur‟an 

juga harus disimak oleh sang guru, agar mengetahui 

benar atau belumnya bacaan. 

Ustadz atau ustadzah, sebagai pengajar dalam 

pembelajaran membaca al-Qur‟an di masjid Baitul 

Muttaqien dukuh Pakel, merupakan orang-orang yang 

memiliki kompetensi dalam menerapkan metode An-

Nahdliyah. Selain An-Nahdliyah, pengajar juga 

mempunyai kompetensi terkait dengan metode lain, 

yaitu metode Iqro dan Tilawati. Dua metode tersebut 

pernah diujicobakan pada santri usia lanjut. 

Karena dua metode tersebut kurang berhasil dan 

tidak cocok, maka pada akhinya guru lebih memilih 

menggunakan metode An-Nahdliyah, yang pada 
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akhirnya berhasil digunakan pada pembelajaran 

membaca al-Qur‟an. Kompetensi-kompetensi terkait 

metode pembelajaran al-Qur‟an tersebut dapat 

dikaitkan dengan basic pendidikan para pengajar yang 

notabene lulusan pesantren. 

Dari segi arti, An-Nahdliyah berarti sebuah 

kebangkitan. Istilah ini digunakan untuk sebuah 

metode cepat tanggap belajar al-Qur‟an yang dikemas 

secara klasikal penuh. Cara belajarnya menggunakan 

hitungan dan ketukan stik.Penggunaan ketukan stik 

pada metode ini dapat dikatakan sebagai sebuah ciri 

khas, dimana ketukan semacam ini tidak digunakan 

dalam metode lainnya. 

Dalam pembelajaran memebaca al-Qur‟an pada 

santri usia lanjut, stik juga digunakan dan sangat 

beragam. Adakalanya stik terbuat dari bambu, bolpoin 

dan juga pensil. Stik memberikan arahan yang jelas 

dalam membaca panjang pendeknya suatu huruf. Hal 

ini mampu meminimalisisr kebingungan para santri 

saat melafalkan suatu bacaan dikarenan hitungan stik 

ibarat rambu-rambu yang sangat menunjukkan 

berlanjut atau berhentinya suatu bacaan.  

Metode An-Nahdliyah mempunyai beberapa ciri 

khusus, antara lain sebagai berikut: 

f. Materi pelajaran disusun secara berjenjang 

dalam buku paket 6 jilid. 
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g. Pengenalan huruf sekaligus diawali dengan 

latihan dan pemantapan makharijul huruf dan 

sifatul huruf. 

h. Kegiatan belajar mengajar mengajar 

dilaksanakan secara klasikal untuk tutorial 

dengan materi yang sama agar terjadi proses 

musafahah. 

i. Evaluasi dilaksanakan secara kontinyu. 

j. Metode ini merupakan pengembanagan dari 

metode Qoidah Baghdadiyah. 

Sebagaimana penjelasan di atas, materi 

pembelajaran membaca al-Qur‟an di dukuh Pakel 

pada santri usia lanjut juga disusun berdasarkan 

tahapan jilidnya. Pada mulanya, pembelajaran 

dilaksanakan secara klasikal.  Namun, seiring 

berjalannya waktu, sistem klasikal ini justru membuat 

jumlah santri berkurang. Santri yang tidak kunjung 

naik jilid dikarenakan belum lancar (salam waktu yang 

lama) merasa malu kepada santri lain yang bacaannya 

sudah lancar. Agar penurunan jumlah santri tidak terus 

berlanjut, maka sistem klasikan pun dihapus. Para 

santri kemudian dijadikan satu kelas. 

Hal lain yang tidak kalah penting di dalam 

pembelajaran adalah evaluasi. Evaluasi (assessment) 

adalah penilaian terhadap tingkat keberhasilan siswa 

dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam 

sebuah program. Evaluasi sering disebut dengan kata 



 

 

 
 

tes, ulangan dan ujian.
129

 Evaluasi juga dilaksanakan 

secara kontinyu, yaitu pada setiap pertemuan tanpa 

terkecuali. Meski demikian, tidak ada tes untuk 

menyatakan naik atau tidaknya santri usia lanjut 

kepada jilid selanjutnya. Pembelajaran dilaksanakan 

dengan prinsip kebersamaan, yaitu masuk dan keluar 

(lulus) bersama. 

Selain itu, alasan tidak dilaksanakannya tes 

seperti pada TPA, TPQ atau MADIN, adalah bahwa 

corak pembelajaran untuk santri usia lanjut 

dilaksankaan dengan tidak begitu ketat. Pembelajaran 

membaca al-Qur‟an yang santriwan-santriwatinya 

masih anak-anak, biasanya pengajar memberikan 

keharusan kepada mereka untuk bisa melafalkan 

bacaan al-Qur‟an sesuai makharijul yang tepat. Selain 

itu, mereka juga harus menghafal dan memahami 

hukum bacaan (ilmu tajwid) dengan baik dan benar. 

Adapun pada pembelajaran membaca al-Qur‟an 

untuk santri usia lanjut, para pengajar memaklumi 

bahwa kecakapan para santri usia lanjut tidak sebaik 

anak-anak. Maka, mereka tidak diharuskan menghafal 

teori mengenai hukum bacaan, namun harus tetap 

melafalkan bacaan dengan benar. Singkatnya, praktik 

lebih ditekankan daripada teori. Dengan dasar 

terseebut, tes kenaikan jilid pun ditiadakan. 
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B. Analisis Terhadap Kualitas Bacaan Al-Qur’an 

Qur’an Santri Usia Lanjut Di Dukuh Pakel Desa 

Pohijo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo 

Seberapa jauh perkembangan santri usia lanjut 

dalam mengikuti pembelajaran membaca al-Qur‟an, 

dapat diamati dan diukur dari kualitas bacaannya. 

Guru, pengajar atau ustadz-ustadzah adalah salah satu 

pelaku di dalam kegiatan pembelajaran yang harus 

melakukan pengamatan dan pengukuran ini. Kualitas 

bacaan santri usia lanjut dalam belajar membaca al-

Qur‟an tercermin dari makharijul dan tajwid yang 

benar. 

Menurut Depdiknas, kualitas pembelajaran 

adalah keterkaitan sistemik dan sinergis antara 

pengajar, pesert didik, kurikulum, bahan ajar, media, 

fsilitas dan sistem pembelajaran yang menghasilkan 

proses dan hasil belajara yang optimal. Komponen 

kualitas pembelajaran meliputi perilaku pembelajaran 

pengajar, peserta didik dan dampak belajar siswa, 

materi media, iklim dan sistem pembelajaran. 

Berdasarkan komponen kualitas, seharusnya guru 

menekankan pada tiga komponen kualitas 

pembelajaran, yaitu ketrampilan guru, aktivitas siswa 



 

 

 
 

dan hasil belajar.
130

 Maka pembelajaran yang 

dilaksanakan harus tetap berada pada tujuan yang 

telah ditetapkan, dengan memperhatikan kreativitas 

guru, keterlibatan siswa yang aktif dan pencapaian 

atau hasil belajar. 

Demikian pula pembelajaran membaca al-

Qur‟an pada santri usia lanjut di dukuh Pakel, juga 

menetapkan kualitas pembelajaran sebagaimana 

disebut di atas. Hanya saja, kualitas yang diukur dan 

lebih ditekankan adalah kualitas bacaan santri, yang 

dalam hal ini merupakan hasil belajar. Hasil belajar 

adalah sesuatu yang telah dicapai dalam suatu 

pembelajaran. Hasil belajar akan disandingkan dengan 

tujuan pembelajaran di awal (yang dirumuskan 

sebelum memulai pembelajaran), kemudian 

dievaluasi, apakah hasil belajar yang dicapai sudah 

sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

Tujuan pembelajaran membaca al-Qur‟an di 

dukuh Pakel adalah untuk memberantas buta huruf al-

Qur‟an. Maka koreksi terhadap hasil pembelajarannya 

adalah berkaitan dengan kemampuan santri usia lanjut 

dalam mengenali huruf hijaiyah, melafalkan bacaan 

sesuai makharijul huruf yang tepat dan pengamalan 

dari ilmu tajwid. 

Dalam pembelajaran membaca al-Qur‟an di 

dukuh Pakel, kualitas bacaan santri secara umum 
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terbagi menjadi 3 kategori, yaitu kategori lancar, 

sedang dan kurang lancar. Dari jumlah santri sebanyak 

13 orang, rata-rata berada dalam kategori sedang. 

Berdasarkan pengamatan, santri yang masuk dalam 

kategori sedang sudah hampir mendekati lancar. santri 

yang masuk kategori kurang lancar terdiri sekitar 4 

orang. Mereka adalah santri-santri dengan usia paling 

tua diantara yang lainnya. 

Usia lanjut atau lansia (yang selanjutnya disebut 

dengan lansia) adalah periode dimana seseorang telah 

mencapai usia 60 tahun, yang merupakan masa 

keemasan
131

 atau kejayaan dalam ukuran, fungsi dan 

juga beberapa telah menunjukkan kemundurannya 

sejalan dengan berjalannya waktu.
132

Pada usia lanjut 

mereka mengalami beberapa perubahan, diantaranya 

adalah perubahan penampilan fisik (rambut memutih 

dan wajah menua), perubahan panca indra (penurunan 

sensitivitas penglihatan, penciuman, peraba 

sensitivitas terhadap rasa sakit.
133

 Beberapa perubahan 

tersebut ikut mempengaruhi proses belajaran santri 

dan akan berpengaruh terhadap kualitas hasil yang 

diperoleh. 
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Para santri mengakui berpengaruhnya beberapa 

penurunan tersebut. Penurunan pada aspek kognitif 

misalnya, dialami oleh salah satu santri yang mengaku 

mempunyai ingatan lemah terhadap hukum-hukum 

bacaan yang telah diajarkan. Dampaknya, bacaan 

santri tersebut belum lancar, terutama dalam hal 

panjang (mad) pendeknya suatu bacaan. 

Faktor fisik juga mengambil peran penting di 

dalam kelancaran pelafalan. Seorang santri mengaku 

masih kesulitan di dalam belajar, yaitu saat 

mengucapkan bacaan selama satu baris penuh. Nafas 

pendek dan sulit diatur dengan baik. Selin itu ada juga 

beberap huruf yang tertinggal sehingga tidak terbaca 

oleh santri. Meski demikin, berbagai kesulitan di 

dalam pembelajaran tersebut dapat dilewati dengan 

baik mengingat bahwa para ustadz dan ustadzah 

mengajar dengan telaten dan sabar.
134

 

Demikianlah beberapa kualitas bacaan santri 

yang kebanyakan dipengaruhi oleh faktor usia, dengan 

segala kemundurannya. Hal ini dapat kita maklumi 

bersama. Manusia yang telah sampai pada tahap lanjut 

usia, masih mempunyai keinginan dan kemauan untuk 

belajar adalah suatu hal yang sangat luar biasa. 

Kualitas bacaan yang baik dan benar, pelafalan yang 

sama sebagaimana yang telah diajarkan Rasulullah 

Saw telah diupayakan sedemikian rupa. Namun, 

semua kembali lagi terhadap kondisi santri, yang sulit 
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mengucapkan makhraj dengan benar, karena otot-otot 

lidah telah kaku. 

Terlepas bagaimanapun kualitas (hasil) belajar 

yang dicapai, kita semua harus sama-sama 

mengapresiasi semangat mereka dan juga keikhlasan 

para ustadz muapun ustadzah yang mengajar tanpa 

mau diberi upah. Hal ini juga mengajarkan kepada kita 

yang masih muda untuk senantiasa mempelajari ilmu 

umum maupun agama di usia muda, usia dimana kita 

bisa belajar dengan maksimal. 

 

C. Analisis terhadap motivasi santri usia lanjut dalam  

belajar membaca al-Qur’an di dukuh Pakel, desa 

Pohijo, kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo 

Dalam melakukan sesuatu, seseorang tentu 

mempunyai sebuah motivasi yang menggerakkannya 

untuk melakukan sesuatu tersebut. Tanpa motivasi, 

seseorang kurang bergairah dan bahkan tidak tahu apa 

yang harus dilakukannya saat mengikuti sesuatu. 

Dalam pembelajaran, motivasi ini juga merupakan hal 

penting yang harus ada atau dimiliki para peserta 

didik. Kurang atau ketiadaan motivasi dalam 

pembelajaran, akan mengakibatkan peserta didik 

kurang fokus bahkan tidak serius dalam mengikuti 

pembelajaran. 

Secara istilah, menurut beberapa ahli, motivasi 

adalah keadaan internal seseorang yang 

mendorongnya untuk berbuat sesuatu. Motivasi 



 

 

 
 

terbagi menjadi 2, yaitu motivasi intrinsik dan 

motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi 

yang berasal dari dalam diri peserta didik sendiri, yang 

mendorongnya untuk melakukan suatu tindakan 

belajar. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah 

motivasi yang datang dari luar seseorang, yang juga 

mendorongnya untuk melakukan tindakan belajar. 

Dalam perspektif psikologi kognitif, motivasi yang  

lebih signifikan bagi peserta didik adalah motivasi 

instrinsik, karena lebih murni dan langgeng serta tidak 

bergantung pada dorongan dari orang lain.
135

Maka, 

dalam melakukan sesuatu, adanya motivasi sangatlah 

penting. 

Segala hal, termasuk motivasi yang ada di dalam 

diri seseorang akan terus berada di dalam dirinya. 

Sedangkan motivasi yang berasal dari luar adakalanya 

pergi dan hilang dalam waktu yang tidak bisa 

diperhitungkan. Maka, dengan demikian, 

keberlangsungan  motivasi instrinsik lebih lama 

daripada motivasi ekstrinsik. 

Para santri usia lanjut di dukuh Pakel juga 

mempunyai motivasi dalam mengikuti pembelajaran 

membaca al-Qur‟an. Motivasi mereka beragam, 

diantaranya ada yang tergerak untuk mengikuti 

pembelajaran tersebut dikarenakan ingin melakukan 

kegiatan yang lebih bermanfaat dibandingkan dengan 

hari-hari sebelumnya (yang kebanyakan digunakan 
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untuk menonton televisi usai menjalankan sholat 

Maghrib) dan mendapatkan pengalaman yang baru. 

Adapun juga santri usia lanjut yang mengaku senang 

dan mempunyai keinginan yang kuat untuk belajar 

memebaca al-Qur‟an. Beliau mengatakan malu kepada 

cucunya dikarenakan belum bisa membaca al-

Qur‟an.
136

 

Santri lain, mengaku bahwa motivasi untuk 

belajar membaca al-Qur‟an muncul ketika santri 

sedang mengamati jenazah yang ditalqin (diajari 

pertanyaan dan cara menjawab pertanyaan malaikat 

penjaga kubur). Salah satu pertanyaan pada talqin 

tersebut adalah “Apa Kitabmu”?. Sebagai orang Islam 

tentu jawabnya “Al-Qur‟an”. Dengan menjawab 

pertanyaan tersebut, seharusnya masing-masing umat 

Islam mampu membaca kitab yang diturunkan 

kepadanya. Melihat kondisi santri yang belum bisa 

membaca al-Qur‟an sedangkan kelak ia akan 

mendapat pertanyaan serupa di alam kubur, santri 

tersebut merasa malu dan kemudian ingin bisa 

membaca al-Qur‟an.
137

 

Dengan demikian, motivasi para santri usia 

lanjut di dukuh Pakel secara umum berasal dari dalam 

diri mereka sendiri (motivasi instrinsik). Motivasi-

motivasi tersebut membuat para santri usia lanjut 

begitu antusias di dalam mengikuti pembelajaran. 
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Sebagaimana menurut psikologi kognitif yang 

menyatakan bahwa motivasi instrinsiklebih murni dan 

langgeng serta tidak bergantung pada dorongan dari 

orang lain, maka motivasi tersebut dengan mudah 

mendorong para santri untuk datang ke masjid setiap 

hari demi mengikuti pembelajaran, hingga kelak 

harapan mereka terwujud yaitu bisa membaca al-

Qur‟an dengan lancar sehingga selamat dunia dan 

akhirat. 

Dengan demikian, motivasi instrinsik ini sangat 

dibutuhkan di dalam setiap pembelajaran. Jika para 

peserta didik sudah memiliki motivasi yang datang 

dari dirinya sendiri, maka motivasi tersebut terus 

dijaga. Jika belum, seorang guru harus memberikan 

bimbingan, guna menumbuhkan motivasi murni ini, 

yaitu dengan menyadarkan peserta didik betapa 

pentingnya pembelajaran yang mereka dapatkan. Jika 

mereka sudah menyadari pentingnya hal tersebut, 

motivasi murni ini akan muncul secara alami. 

Motivasi belajar santri adalah salah satu hal 

yang menjadi objek menarik di dalam penelitian ini. 

Hal ini dikarenakan usia lanjut adalah periode dimana 

seseorang telah mencapai masa keemasan atau 

kejayaan dalam ukuran, fungsi dan juga beebrapa 

telah menunjukkan kemundurannya sejalan dengan 

berjalannya waktu.
138

 Maka, seharusnya, dengan 
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kemunduran tersebut, seharusnya santri merasa 

terhalang untuk belajar. 

Namun, pernyataan dari Hurlock mulai 

menjawab rasa penasaran peneliti terhadap motivasi 

para lansia dimana ia mengatakan, selain terjadi 

beberapa perubahan pada fisik (yang mengacu kepada 

penurunan), hal ini dibersamai dengan perubahan 

minat, yaitu minat yang berorientasi kepada diri 

sendiri, keinginan sosial, keinginan keagamaan dan 

minat terhadap kematian.
139

Dengan demikian, tidak 

heran rupanya apabila mereka tetap mempunyai 

keinginan belajar, dikarenakan adanya minat yang 

mengacu pada keagamaan dan kesadaran akan 

dialaminya kematian. 

Lebih lanjut, Menurut Coles dalam Singgih D. 

Gunarsa menjelaskan, orang berusia lanjut mungkin 

dihantui kecemasan yang dialami seseorang ketika 

memasuki masa tua. Sebagian lansia mengatasi 

kecemasan itu dengan berusaha melakukan sesuatu 

(absence of doing) dengan pemberdayaan ke dalam 

melalui kegiatan spiritual. Dengan pendekatan 

spiritual ini mereka diarahkan pada kegiatan 

melkaukan kegiatan keagamaan secara lebih taat. Hal 
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ini dikenal sebagai kesadaran sakramental.
140

 

Kesadaran sakramental, dalam Islam, salah satunya 

adalah mulai mempelajari apa yang belum pernah 

dipelajari, sebagai contohnya adalah belajar membaca 

kitab al-Qur‟an. 

Fry dan Debats, juga mengemukakan bahwa 

aspek spiritual sangat berperan bagi lansia laki-laki 

maupun perempuan dalam mengatasi kesepian dan 

kehampaan diri. Dengan demikian, mereka merasa 

lebih berdaya dan percaya diri menghadapi kehidupan 

di masa mendatang. Beyene et all. menjelaskan bahwa 

kepercayaan yang kokoh, keteguhan iman dan 

keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, melandasi 

keyakinan akan diri para lansia untuk memenuhi 

harapan sosial dan memperoleh dukungan sosial yang 

bermanfaat bagi hidup  mereka.
141

 Para lansia tentu 

tidak ingin hanya berdiam diri di rumah meskipun 

segala kebutuhannya telah dipenuhi oleh keluarga, 

karena , ada kebutuhan lain pada usia tersebut yang 

harus mereka penuhi secara mandiri, yaitu kebutuhan 

spiritual atau keagamaan. 

Kesadraan agama yang mulai muncul pada usia 

tua, dirasakan oleh Bu Purwati misalnya. Beliau juga 

mengamati bahwa hal itu juga terjadi pada para orang 
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tua lainnya di dukuh Pakel.
142

 Hal ini terbukti dengan 

beberapa kegiatan keagamaan yang diikuti oleh warga. 

Pembelajaran membaca al-Qur‟an yang pada mulanya 

hanya ada di satu tempat (masjid al-Hikmah), 

sekarang telah bertambah yaitu juga diadakan di 

masjid Baitul Muttaqien.
143

 Kesadaran akan 

keagaamaan itu disambut dengan antusias dan 

diwujudkan dalam tindakan nyata untuk mendekatkan 

diri kepada Allah Swt, apalagi jika kesadaran akan 

kematian mulai dirasa semakin dekat dengan suia 

yang semakin menua. 

Penurunan fisik yang menyulitkan untuk belajar, 

namun santri-santri usia lanjut di dukuh Pakel tetap 

masuk dan mengikuti pembelajaran dengan penuh 

antusias. Dengan mengikuti beberapa kegiatan 

keagamaan, mereka berharap akan selamat saat telah 

berpisah dengan kehidupan dunia.
144

 Maka, disini 

peneliti menyimpulkan bahwa motivasi tidak 

dipengaruhi oleh usia. Setiap orang bisa saja memili 

motivasi di usia berapapun sesuai dengan kebutuhan 

jasmani maupun rohaninya terhadap sesuatu. Motivasi 

instrinsik yang besar yang telah tertanam, 

menghindarkan mereka dari perasaan malu karena 

baru belajar di usia lanjut. 
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Di dalam pembelajaran pasti ada faktor 

pendukung dan penghambat. Menurut Nailul falah
145

 

yang melakukan penelitian terhadap pembelajaran 

membaca al-Qur‟an pada bapak-bapak di Sambilegi, 

Sleman, Jogjakarta, menmperoleh data mengenai 

faktor pendukung dan penghambat di dalam 

pembelajaran tersebut, yang akan diuraikan sebagai 

berikut : 

3) Faktor pendukung 

e) Bapak-bapak kelompok pengajian 

menyambut dengan baik kegiatan ini, 

karena pembelajaran membaca al-ur‟an 

seringkali tidak ada pengajarnya. 

f) Kegiatan ini dilaksanakan selama dua bulan, 

setiap ba‟da shalat mahgrib dan isyak, 

sehingg membiasakan bapak-bapak untuk 

sholat jamaah di masjid. 

g) Waktu pembelajaran membaca al-Qur‟an 

dirasa cukup untuk meningkatkan motivasi. 

h) Pengajaran membaca al-Qur‟an pada 

Bapak-Bapak tersebut dilaksankan dengan 

metode yang tepat, yaitu metode Iqra. 

4) Faktor penghambat 

d) Rendahnya motivasi para  santri (bapak-

bapak) dalam mempelajari al-Qur‟an 
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e) Sasaran kegiatan ini adalah para pekerja, 

dan kegiatan ini sering bertabrakan dengan 

jadwal kerja para santri. 

f) Faktor usia yang membuat santri  sulut 

mengucapkan bacaan sesuai dengan 

makhrijul huruf yang tepat, padahal hal ini 

seharusnya dipelajari sejak muda. 

Demikian pula halnya pada pembelajaran 

membaca al-Qur‟an dengan metode An-

Nahdliyah pada santri usia lanjut di dukuh Pakel 

Pohijo Sampung Ponorogo, juga dipengaruhi 

oleh beberapa faktor pendukung maupun 

penghambat. Faktor-faktor tersebut antara lain 

yaitu : 

1. Faktor Pendukung 

Ada beberapa faktor pendukung yang 

membuat kegiatan ini senantiasa berjalan, yaitu 

sebagai berikut : 

a. Keinginan yang kuat dari pribadi masing-

masing santri usia lanjut untuk bisa 

membaca al-Quran, sehingga mereka datang 

untuk belajar secara kontinyu. 

b. Jumlah pengajar yang lebih dari satu 

memungkinkan terus dilaksanakannya 

pembelajaran membaca al-Qur‟an, sehingga 

pengajar bisa bergantian apabila ada yang 

berhalangan. Selain itu, meski pengajar 

berjumlah 4 orang, setiap pertemuan atau 



 

 

 
 

tatap muka hanya membutuhkan satu 

pengajar. 

c. Kegiatan pembelajaran membaca al-Qur‟an 

dilaksankana setiap hari sehingga semangat 

santri tetap terjaga. 

d. Penggunaan metode yang tepat, yaitu 

metode An-Nahdliyah. 

e. Adanya buku “Cara Cepat Belajar Al-

Qur‟an Metode An-Nahdliyah” sebagai 

acuam pembelajaran, sehingga menjadi 

terarah. 

f. Dengan sarana yang sederhana, 

pembelajaran ini dapat berjalan dengan 

baik, misalnya stik (yang biasanya terbuat 

dari bambu) sebagai acuan panjang atau 

pendek bacaan dapat diganti dengan benda 

lain, seperti pensil, bolpoin bahkan cukup 

dengan ketukan jari. 

2. Faktor penghambat 

Selain faktor pendukung, ada juga faktor 

penghambat yang terjadi pada kegiatan 

pembelajaran membaca al-Qur‟an. Faktor-faktor 

itu adalah : 

a. Semua santri belum pernah belajar 

membaca al-Qur‟an di usia muda 

b. Beberapa santri Mata pencaharian santri dan 

pengajar yang semuanya adalah petani, 

memungkinkan diliburkannya kegiatan 

pembelajaran membaca al-Qur‟an pada 
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waktu yang lama pada musim tanam dan 

panen. Hal ini dikarenakan, meskipun 

kegiatan cocok tanam dan panen dilakukan 

pada siang hari, namun rasa letih setelah 

bekerja masih dirasakan hingga malam hari, 

sehingga pembelajaran diliburkan. 

c. Beberapa kegiatan penting di dukuh 

tersebut terkadang juga membuat kegiatan 

pembelajaran membaca al-Qur‟an terhenti. 

d. Cuaca yang kurang bersahabat terkadang 

membuat santri usia lanjut enggan datang ke 

masjid.
146

 

Dari dua pembelajaran di atas, yaitu 

pembelajaran memebaca al-Qur‟an di dukuh 

Sambilegi maupun dukuh Pakel, ditemukan 

beberapa kesamaan pada faktor pendukung 

maupun penghambatnya. Untuk faktor 

pendukung, ditemui kesamaan bahwa para 

santri, baik di dukuh Sambilegi  maupun dukuh 

Pakel sama-sama menyambut baik kegiatan ini. 

Motivasi belajar membaca al-Qur‟an datang dari 

pribadi masing-masing. 

Kedua pembelajaran di atas sama-sama 

dilakukan setelah sholat Maghrib hingga 

menjelang sholat Isya‟. Adanya buku pedoman 

dan metode yang mudah dipahami santri 
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membuat kedua pembelajaran berlangsung 

dengan baik. Namun, keduanya sama-sama 

diaksanakan dengan metode yang tepat dan 

sesuai dengan karakteristik santri, dimana pada 

pembelajaran yang satu menggunakan metode 

Iqra, sedangkan yang lain menggunakan metode 

An-Nahdliyah. 

Letak perbedaannya adalah bahwa 

pembelajaran membaca al-Qur‟an di dukuh 

Sambilagu hanya dilaksanakan selama dua bulan 

dengan metode Iqra, sedangkan di Pakel 

dilaksanakan setiap hari dengan menggunakan 

metode An-Nahdliyah. meskipun metode yang 

digunakan berbeda, namun kedua metode sama-

sama tepat sasaran dan tepat penggunaannya. 

Mengenai faktor penghambat, ditemukan 

kesamaan dalam hal pekerjaan para santri yang 

dapat mempengaruhi keberlangsungan 

pembelajaran. Jam pembelajaran membaca al-

Qur‟an di dukuh Sambilegi adakalanya 

bersamaan dengan jadwal kerja para santri. 

sedangkan di dukuh Pakel, yang semua 

santrinya merupakan petani, kondisi fisik para 

santri yang lelah saat musim tanam dan panen di 

pagi hingga siang hari, membuat mereka harus 

beristirahat di malam hari. Karena hal tersebut, 

pembelajaran diliburkan pada musim tanam dan 

panen. 
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Faktor penghambat lain yaitu bahwa para 

santri sama-sama belum pernah belajar 

membaca al-Qur‟an pada usia muda. Mereka 

mengenal huruf hijaiyah baru di usia tua. Pada 

usia tua, pelafalan terhadap suatu huruf sudah 

sulit dikarenakan lidah mereka yang telah kaku. 

Akibatnya, para pengajar kesulitan 

membenarkan tajwid dan makharijul huruf pada 

bacaan para santri. Adapun masalah rendahnya 

motivasi yang djumpai di dukuh Sambilegi tidak 

dijumpai oleh peneliti di dukuh Pakel. 

Seluruh santri di dukuh Pakel memiliki 

motivasi yang tinggi untuk belajar membaca al-

Qur‟an. Bahkan, dilaksanakannya pebelajaran 

tersebut bermula dari usulan para santri usia 

lanjut sendiri. Mereka tidak merasa malu untuk 

belajar. Justru mereka malu jika tidak bisa. 

Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Selagi 

napas masih melekat, kewajiban untuk menuntut 

ilmu (dalam hal ini ilmu agama) akan selalu ada. 

Pada akhirnya, kegiatan semacam ini akan 

membentuk sesuatu yang bernama learning 

society (masyarakan belajar) di dukuh Pakel. 

Learning society mempunyai beberapa tujuan, 

salah satu diantaranya adalah terciptanya 

masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, sehingga tercipta 

tatanan masyarakat agamis yang bersifat 



 

 

 
 

dinamis.
147

 Kegiatan pembelajaran membaca al-

Qur‟an yang dilaksanakan pada santri berusia 

muda maupun lanjut usia juga  merupakan hal 

yang dapat membentuk learning society. Hal ini 

dikarenakan, semua masyarakat, dari usia muda 

hingga tua sama-sama mau belajar untuk 

kehidupan yang lebih baik. 

Begitu juga halnya dukuh Pakel yang 

mencoba berkembang melalui beberapa kegiatan 

keagamaan. Kegiatan ini, dengan atau tanpa 

disadari akan membentuk learning society di 

dukuh Pakel. Kesadaran untuk belajar dan bisa 

membaca al-Qur‟an tidak hanya dimiliki oleh 

anak kecil, namun juga dimiliki para lansia. Hal 

ini akan membentuk harmoni di tengah 

masyarakat dan keluarga ketika mereka 

semuanya bisa membaca al-Qur‟an dengan baik 

dan benar. 

Dengan mengingat bahwa santri usia 

lanjut mempunyai beberapa kekurangan, dalam 

hal ini penurunan fisik, mereka membutuhkan 

dukungan dari masyarakat dan yang lebih 

penting yaitu dukungan dari keluarga terdekat. 

Untungnya, dukungan ini diperoleh dengan 
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baik.
148

 Mereka butuh komunitas yang diakui 

keberadaannya. Komunitas tersebut akan 

menjadi lebih kuat lagi saat semangat belajar 

membaca al-Qur‟an ditularkan dengan lebih luas 

kepada para lansia lainnya yang belum 

bergabung karena mungkin kesadaran 

beragamanya belum tersentuh.  
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah dilaksanakannya penelitian, akhirnya 

peneliti dapat menarik kesimpulan dari beberapa 

masalah yang telah dirumuskan, yaitu sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan Pembelajaran Membaca Al-

Qur’an Dengan Metode An-Nahdiyah Pada 

Santri Usia Lanjut Di Dukuh Pakel, Desa 

Pohijo, Kecamatan Sampung Kabupaten 

Ponorogo 

Pembelajaran membaca al-Qur‟an pada 

santri usia lanjut dengan metode An-Nahdliyahdi 

dukuh Pakel desa Pohijo kecamatan Sampung 

kabupaten Ponorogo, dilaksanakan setiap hari, 

setelah sholat Maghrib hingga menjelang sholat 

Isya‟ dan berlangsung selama kurang lebih 40 

menit.Pembelajaran terbagi menjadi tiga 

tahapan, yaitu pembukaan, inti dan penutupan. 

Meski dengan konsep yang sederhana, 

pembelajaran membaca al-Qur‟an sudah 

berlangsung dengan lancar. 
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2. Motivasi Santri Usia Lanjut Dalam  Belajar 

Membaca Al-Qur’an Di Dukuh Pakel, Desa 

Pohijo, Kecamatan Sampung 

Motivasi para santri usia lanjut dalam 

mengikuti pembelajaran sangat beragam, namun 

pada intinya motivasi tersebut merupakan 

motivasi intrinsik (berasal dari dalam diri 

masing-masing) yang serupa, yaituingin bisa 

mengenal huruf Arab dan kemudian bisa 

membaca al-Qur‟an. 

 

3. Kualitas Bacaan Al-Qur’an Santri Usia 

Lanjut Di Dukuh Pakel Desa Pohijo 

Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo 

Pada umumnya kualitas bacaan santri dibagi 

menjadi 3 kategori, yaitu kategori lancar, sedang 

dan kurang lancar. Dari jumlah santri sebanyak 

13 orang, rata-rata berada dalam kategori 

sedang. sisanya merupakan santri dengan 

kualitas lancar dan kurang lancar. 

 

B. Saran-Saran 

1. Bagi Ustadz Atau Pengajar 

Bagi para ustadz maupun ustadzah, 

diharapkan dapat meningkatkan pembelajaran 

membaca al-Qur‟an agar hasilnya lebih 

maksimal. Dikarenakan pembelajaran membaca 

al-Qur‟an ini masih baru, maka untuk 



 

 

 
 

kedepannya, perlu ditingkatkan lagi dengan 

adanya absensi dan buku prestasi. Hal ini 

dimaksudkan agar kualitas pembelajaran lebih 

terukur dari sebelumnya. 

2. Bagi Santri Usia Lanjut 

Bagi santri usia lanjut, semoga semangat 

yang telah tertanam kuat di dalam diri masing-

masing dapat terus dipertahankan. Meskipun 

belajar membaca al-Qur‟an pada usai lanjut itu 

sulit dan banyak hambatan, semoga tidak 

menyurutkan  semangat dalam belajar, sehingga 

kelak bisa membaca al-Qur‟an dengan benar dan 

lancar. 

Dan ada baiknya, semangat yang dipunyai santri 

maupun ustadz dan ustadzah, ditularkan kepada warga 

sekitar yang belum bisa membaca al-Qur‟an, sehingga 

mereka tertarik untuk bergabung dalam kegiatan 

pembelajaran membaca al-Qur‟an di Masjid Baitul 

Muttaqien dukuh Pakel tersebut. Dengan demikian, 

cita-cita untuk “Menghapus Buta Huruf Al-Qur‟an” di 

dukuh Pakel dapat terwujud. Semoga petunjuk dan 

keridhaan Allah Swt menyertai kita semua. Amiin. 
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