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ABSTRAK 

 

Mursidah. 2019. Implementasi Penggunaan Metode 

Qiro’ati Dalam Pembelajaran Alquran DI MI 

Ma’arif Mayak Tonatan Kabupaten Ponorogo. 

Skripsi Jurusan Pendidikan Guru Madrasah 

Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan 

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing 

Ulum Fatmahanik, M.Pd. 

Kata Kunci:  Metode Qiro’ati, Pembelajaran Baca 

Alquran 

MI Ma’arif Mayak Tonatan Ponorogo merupakan 

suatu lembaga pendidikan yang dibawah naungan 

pendidikan Ma’arif NU Ponorogo. Dari sekian banyak siswa 

MI Ma’arif Mayak, ternyata masih banyak terdapat siswa 

yang belum bisa membaca Alquran, hal tersebut terbukti 

ketika guru meminta siswa untuk membaca Alquran satu 

persatu maju kedepan, kemudian terdapat beberapa siswa 

yang belum bisa membaca Alquran dan membedakan 

beberapa huruf-hurufnya. Dari permasalahan tersebut maka 

pihak Madrasah memberi solusi dengan menggunakan 

metode qiro’ati. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) 

bagaimana penggunaan metode qiro’ati dalam pembelajaran 

baca Alquran di MI Ma’arif Mayak Tonatan Kabupaten 

Ponorogo?(2) apa faktor pendukung dan penghambat 

penggunaan metode qiro’ati dalam pembelajaran baca 

Alquran di MI Ma’arif Mayak Tonatan Kabupaten 

Ponorogo?(3) apa hasil dari penggunaan metode qiro’ati 

dalam pembelajaran baca Alquran di MI Ma’arif Mayak 

Tonatan Kabupaten Ponorogo?.  

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif 

kualitatif  (study kasus) dengan teknik pengumpulan data 

berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan 



 
 

 

teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data 

(reduction), penyajian data (display),dan penarikan 

kesimpulan (conclusion drawing). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Penggunaan 

metode qiro’ati di MI Ma’arif Mayak dalam 

pembelajarannya diawali dengan, guru membuat rencana 

pelaksanaan pembelajaran, guru memberikan buku materi, 

proses pelaksanaannya guru menyampaikan materi dengan 

cara membaca dan dikuti oleh semua siswa, setiap siswa 

diminta untuk  menyetorkan bacaan yang telah dipelajari. 

Pada akhir pembelajaran metode, guru memberikan evaluasi 

berupa tes tulis dan tes lisan untuk mengukur kemampuan 

siswa. 2. Faktor pendukung yaitu siswa membutuhkan 

adanya dukungan dari orang tua, guru, dan teman serta 

motivasi yang kuat dalam belajar dan mendapatkan nilai 

yang baik. sedangkan penghambatnya yaitu, siswa 

terpengaruh oleh lingkungan sekitar, lemahnya faktor 

ekonomi. 3. Hasil dari penggunaan metode qiro’ati dalam 

pembelajaran baca Alquran yaitu, siswa sudah bisa 

membaca Alquran dengan baik,dan lebih lancar dari pada 

sebelumnya, siswa sudah bisa membedakan huruf-huruf 

hijaiyah.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Alquran adalah kitab suci Islam yang merupakan 

kumpulan firman Allah (kalam Allah) yang diturunkan 

kepada Nabi Muhammad Saw. Di antara tujuan utama 

diturunkannya Alquran adalah untuk menjadi pedoman 

manusia dalam menata kehidupan mereka agar 

memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Agar 

tujuan itu dapat direalisasikan oleh manusia maka 

Alquran datang dengan petunjuk-petunjuk, keterangan-

keterangan, aturan-aturan, prinsip-prinsip dan konsep-

konsep, baik yang bersifat global maupun terinci, yang 

eksplisit maupun yang implisit dalam berbagai persoalan 

kehidupan.  

Mempelajari Alquran adalah kewajiban yang 

diperintahkan oleh Allah SWT kepada setiap muslim 

dan muslimah. Selain sebagai kebutuhan, Alquran kitab 

hidayah yang menunjukkan jalan kebahagiaan dunia dan 

akhirat.
1
 Alquran dipercaya sebagai kalam Allah yang 

                                                           
1
 Imana Yudi, Sudah Baik dan Benarkah Bacaan Alquranku 

(Bandung: Khazanah Intelektual. 2009),3. 
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menjadi sumber pokok ajaran Islam di samping sumber-

sumber lainnya. Kepercayaan terhadap kitab suci ini dan 

pengaruhnya dalam sejarah umat Islam sudah terbentuk 

sedemikian rupa sehingga percaya terhadap kitab suci 

menjadi salah satu rukun iman.  

Pepatah juga mengatakan “Man ahabba syaiaan 

fa aktsara min dzikrih” (Siapa saja yang menyukai 

sesuatu maka ia banyak menyebutnya). Jadi, banyak 

mengingat sesuatu merupakan tanda menyukainya maka 

Allah dalam Alquran memerintahkan manusia agar 

banyak mengingat dan menyebut-Nya, di mana banyak 

mengingat itu pertanda manusia mencintai-Nya. 

Maka dari itu, Umat Islam diperintahkan agar 

mencintai Alquran. Berangkat dari mencintainya maka 

mereka akan sering membaca dan memahaminya, dan 

dengan pemahaman tersebut ia akan menghayati apa 

yang dibaca, kemudian akan diamalkan serta dijadikan 

pedoman dalam setiap langkah menjalani kehidupan ini. 

Mempedomani Alquran dalam setiap aktivitas yang 

dijalani dapat melahirkan kedamaian dan keharmonisan 

dalam kehidupan pribadi, keluarga, berbangsa, dan 

bernegara. Dengan mempedomani Alquran maka krisis 
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demi krisis akan dapat diatasi, mulai dari krisis moral, 

ekonomi, sampai politik.
2
  

Mempelajari bahasa tidak akan bisa terlepas 

dengan apa yang dinamakan keterampilan membaca 

(maharah al-qiro’ah), di mana keterampilan membaca 

ini adalah salah satu unsur yang urgen dalam 

pembelajaran bahasa Arab itu sendiri. Meskipun 

terdapat banyak sekali perbedaan pendapat mengenai 

makna bahasa serta tujuan pembelajarannya, namun 

semuanya tetap sepakat bahwa pembelajaran 

keterampilan membaca (maharah al-qiro’ah) itu 

penting.
3
 

Keterampilan membaca pada dasarnya 

mengandung dua aspek, yaitu mengubah lambang tulis 

menjadi bunyi, dan menangkap arti dari seluruh situasi 

yang dilambangkan dengan lambang tulis tersebut. 

Kemampuan membaca juga dapat diwujudkan dalam 

bentuk membaca keras tidak hanya menunjukkan 

pemahaman terhadap apa yang dibaca, dan membaca 

dengan keras lebih mudah diukur dari pada membaca 

                                                           
2
 Kadar M. Yusuf, Studi Alquran, (Bumiaksara: Jakarta.2014),9. 

3
 Ibrahim Al-Abyadi, Sejarah Alquran. (Jakarta: PT RINEKA 

CIPTA, 1992) 
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dalam hati.
4
 Pembelajaran keterampilan membaca 

(maharah al-qiro’ah) juga disebut dengan pembelajaran 

menelaah, keduanya sama-sama berbasis bacaan. Akan 

tetapi keduanya mempunyai perbedaan yaitu qiro’ah 

diartikan sebagai pembelajaran membaca, sedangkan 

menelaah lebih menekankan pada aspek analisis dan 

pemahaman pada bacaan.
5
 

Di kalangan kaum yang beragama, muncul 

berbagai upaya untuk memahami kitab suci mereka dan 

mengaktualisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Di 

antara mereka, ada yang berpegang pada pemahaman 

tekstual semata sebagaimana dipahami pada awal-awal 

terbentuknya teks kitab suci tersebut. Sebagian yang lain 

berusaha menyesuaikan pemahaman mereka dengan 

konteks perubahan zaman, dan sebagian lagi membentuk 

cara pemahaman tersendiri yang mungkin tidak popular 

pada masa lalu.
6
 

Menurut pengamatan peneliti pada hari senin di 

MI Ma’arif Mayak Ponorogo dalam rangka menyiapkan 

anak didik menjadi ahli Alquran adalah dengan 

                                                           
4
 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa  Arab Inovatif. 

Malang:UIN MALIKI, 2011.  
5
 Ibid.,21  

6
 Munzir Hitami, Pengantar Study Alquran: Teori dan 

Pendekatan. (Yogyakarta: PT.LKiS Printing Cemerlang,2012),21. 
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meletakkan dasar agama yang kuat pada siswa sebagai 

langkah awal untuk persiapan dalam mengarungi 

kehidupannya. Kemudian dengan dasar agama yang 

kuat, maka kelak ketika menginjak dewasa akan menjadi 

pribadi yang arif dan bijaksana dalam menentukan sikap, 

serta menentukan langkah dan keputusan hidup, karena 

pendidikan agama adalah jiwa (spiritualitas) dari 

pendidikan. Dengan demikian melalui pembelajaran 

baca Alquran ini agar anak didik bisa membaca Alquran 

sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid, serta sudah 

bisa memahami dan menguasai isi daripada Alquran 

mulai dari sejak dini. 

Dalam mewujudkan visi dan misinya MI Ma’arif 

Mayak Ponorogo menerapkan kurikulum  baca Alquran 

dengan menggunakan metode qiro’ati, yang disesuaikan 

dengan dinamika masalah yang muncul dalam 

pendidikan agama Islam. Salah satunya adalah 

dikhawatirkan menurunnya nilai-nilai pendidikan agama 

Islam khususnya dalam membaca Alquran pada peserta 

didik. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan 

pendidikan agama Islam, baca Alquran merupakan salah 

satu materi yang sangat perlu disajikan guna membentuk 

agar siswa memiliki pengetahuan serta keterampilan 
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membaca, mempelajari dan memahami kitab suci 

Alquran. 

Gharaibul qiro’ah ialah bacaan-bacaan asing dan 

unik dalam Alquran. Yaitu, Al-saktah, Al-imalah, Al-

tashil, Al-isymam, kalimat ini sangat asing dan 

mempunyai keunikan dalam membaca atau 

melafalkannya. Banyak anak-anak yang belum 

mengenal kalimat ini, mereka juga belum bisa 

melafalkannya dan membedakan huruf hijaiyah.
7
  Hal 

ini disebabkan karena kesulitan belajar membaca 

Alquran. Kesulitan belajar membaca Alquran dirasakan 

setiap siswa yang berbeda-beda, selain itu juga 

disebabkan karena faktor yang ada pada diri siswa yaitu 

pergaulan dengan teman yang kurang bersemangat 

dalam belajar membaca Alquran, latar belakang sekolah 

yang tidak mewajibkan siswa untuk bisa membaca 

Alquran dengan baik, dan yang paling penting yaitu 

faktor didikan dalam keluarga.  

Malasnya siswa dalam membaca Alquran 

menyebabkan tingkat kelancaran siswa dalam membaca 

menjadi lemah. Maka dari itu metode dalam belajar 

membaca Alquran sangat diperlukan untuk 

                                                           
7
 Abdus Sami’ Penuntun Membaca Alquran,130. 
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meningkatkan semangat  siswa dalam belajar membaca 

Alquran. Sebenarnya metode belajar Alquran sudah 

banyak diantaranya, metode tilawati, metode ummi, 

metode yanbu’a, metode qiro’ati dan masih banyak lagi 

metode pembelajaran Alquran praktis yang digagas para 

ulama’ muslim.  

Metode qiro’ati adalah suatu model dalam 

belajar  membaca Alquran yang secara langsung (tanpa 

dieja)  memasukkan dan mempraktekkan bacaan tartil 

sesuai dengan qoidah ilmu tajwid pada sistem 

pendidikan dan pengajaran, pada pembelajaran metode 

qiroati ini kenaikan kelas tidak di tentukan oleh bulan 

atau tahun dan tidak secara klasikal, tetapi secara 

individual (perorangan).
8
 Dalam pembelajaran baca 

Alquran ini guru menggunakan metode qiro’ati. karena 

dengan menggunakan metode qiroati ini siswa akan 

mudah faham dengan apa yang disampaikan guru dalam 

pembelajaran baca alqur’an.  

Membaca Alquran memang tidak mengutamakan 

pada penyerapan dan pemahaman melalui transfer 

informasi semata, tetapi lebih mengutamakan pada 

pengembangan kemampuan. Untuk itu kemampuan 

                                                           
8
 Ibid,.5 
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peserta didik perlu dikembangkan melalui peran aktif 

dan latian atau kegiatan-kegiatan yang mampu 

menunjang kemampuan membaca Alquran sebagaimana 

di sekolah tersebut. Dalam pembelajaran baca Alquran 

tidak ada ketentuan yang baku dan khusus dalam 

menentukan cara atau metode terbaik untuk 

mengajarkan Alquran kepada seseorang, karena 

pemilihan metode pembelajaran sepenuhnya ditentukan 

oleh pendidik. Namun yang menjadikan pokok 

permasalahan dari pemikiran diatas adalah apakah 

pembelajaran Alquran dengan menggunakan metode 

qiro’ati yang diterapkan MI Ma’arif Mayak Ponorogo 

merupakan solusi yang efektif untuk dapat mencetak 

generasi yang Qur’ani dimasa mendatang. 

Dari uraian latar belakang di atas, maka peneliti 

ingin mengadakan penelitian dengan judul 

“Implementasi Penggunaan Metode Qiro’ati dalam Baca 

Alquran Di MI Ma’arif Mayak  Tonatan Kabupaten 

Ponorogo”. 

 

 

 

 



9 
 

 

B. Fokus Penelitian  

Untuk memperjelas ruang lingkup masalah yang 

akan dibahas, maka perlu peneliti memberikan fokus 

penelitian. Fokus penelitian ini yaitu tentang 

penggunaan metode qiro’ati dalam pembelajaran baca 

Alquran di MI Ma’arif Mayak Tonatan Kabupaten 

Ponorogo, yang terdiri dari, penggunaan metode qiro’ati 

dalam pembelajaran Alquran, faktor pendukung dan 

penghambat  metode qiro’ati dalam pembelajaran 

Alquran, hasil metode qiro’ati dalam pembelajaran 

Alquran. 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana penggunaan metode qiro’ati dalam 

pembelajaran baca Alquran  di MI Ma’arif Mayak 

Tonatan Kabupaten Ponorogo? 

2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam 

Penggunaan metode qiro’ati dalam  pembelajaran 

baca Alquran di MI Ma’arif Mayak Tonatan 

Kabupaten Ponorogo? 

3. Apa hasil dari penggunaan metode qiro’ati dalam 

pembelajaran baca Alquran di MI Ma’arif Mayak 

Tonatan Kabupaten Ponorogo? 
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D. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka 

penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Untuk mendeskripsikan penggunaan metode qiro’ati 

dalam pembelajaran baca Alquran  di MI Ma’arif 

Mayak Tonatan Kabupaten Ponorogo. 

2. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan 

penghambat dalam Penggunaan metode qiro’ati 

dalam  pembelajaran baca Alquran di MI Ma’arif 

Mayak Tonatan Kabupaten Ponorogo. 

3. Untuk mendeskripsikan hasil dari penggunaan 

metode qiro’ati dalam pembelajaran baca Alquran di 

MI Ma’arif Mayak Tonatan Kabupaten Ponorogo 

 

E. Manfaat Penelitian 

Dalam setiap melakukan penelitian ataupun 

kajian, diharapkan kita menghasilkan manfaat baik 

secara teoretis maupun praktis, baik untuk diri sendiri 

maupun orang lain.  

1. Manfaat Teoretis 

Adapun manfaat yang diharapkan peneliti dalam 

penelitian ini adalah: 
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a. Dapat menunjukkan bahwa kegiatan baca 

Alquran di MI Ma’arif Mayak dapat merubah 

peserta didik dalam membaca Alquran. 

2. Manfaat Praktis 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan 

sumbangsih kepada: 

a. Bagi peneliti dapat menambah wawasan dan 

pengalaman dalam meneliti penggunaan metode 

qiro’ati dalam pembelajaran Alquran. 

b. Bagi lembaga diharapkan mampu dijadikan 

panduan atau pedoman keilmuan serta 

pengetahuan tentang penggunaan metode qiro’ati 

dalam pembelajaran Alquran. 

c. Bagi guru  dapat dijadikan bahan masukan 

tentang bagaimana Bagi penggunaan metode 

qiro’ati dalam pembelajaran Alquran. 

d. siswa sebagai motivasi untuk lebih semangat 

dalam belajar agar dalam pembelajaran di 

sekolah bisa sukses dan dapat membawa nama 

baik sekolah.  
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F. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan penyusunan laporan hasil 

penelitian, maka pembahasan dalam penelitian ini 

dikelompokkan menjadi lima bab yang masing-masing 

terdiri dari sub-sub yang berkaitan erat yang merupakan 

kesatuan yang utuh yaitu: 

Bab I      :  Pendahuluan. Dalam bab ini, akan 

membahas secara jelas tentang  latar     

belakang, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, kajian teori dan atau 

telaah hasil penelitian yang terdiri dari 

pendekatan penelitian, sumber data, teknik 

pengumpulan data dan teknik analisis data, 

dan sistematika pembahasan. 

Bab II    :   Metode penelitian. Dalam bab  ini, telaah 

penelitian terdahulu, kajian   teori, 

kerangka berfikir, pengajuan hipotesis 

tindakan. 

Bab III   :   Membahas tentang objek penelitian, 

setting subjek penelitian, variabel  yang 

diamati, prosedur penelitian, jadwal 

pelaksanaan penelitian. 
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Bab IV   :  Membahas tentang metode penelitian, dan 

jadwal penelitian. 

Bab V  : Membahas tentang kesimpulan dan saran.  

 



 

1 

BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU  

DAN KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian  

Disamping memanfaatkan berbagai teori yang 

relevan dengan bahasan ini, peneliti juga melakukan 

telaah penelitian terdahulu yang ada relevansinya 

dengan penelitian  ini. Pertama Penelitian yang 

dilakukan oleh Fitria Hasanah, dengan judul “ 

Implementasi pembelajaran Alquran dengan 

menggunakan metode tarsana dalam meningkatkan 

kualitas bacaan Al-quran di Musholla Al-ikhlas Desa 

Karangmojo, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten 

Magetan”. Persamaan pembahasan dalam penelitian ini 

adalah sama-sama menerapkan pembelajaran baca 

Alquran, dan peneliti terdahulu ini menggunakan 

metode tarsana, metode ini dikatakan sangat berhasil 

untuk meningkatkan kualitas bacaan Alquran bagi ibu-

ibu maupun bapak-bapak yang mengikutinya. Baik bagi 

yang semula buta huruf Alquran, sekarang sedikit demi 

sedikit sudah ada perkembangan. Apalagi yang sudah 

bisa membaca Alquran sekarang semakin meningkat 

14 
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kualitas bacaan mereka. Mungkin karena faktor waktu 

yang lumayan lama serta mengajar yang sangat sabar 

dan tlaten kemudian dari jamaahnya saja juga sangat 

antusias dalam mengikuti. Inilah yang membuat 

pembelajaran tarsana di Musholla Al-ikhlas ini menjadi 

sangat membantu untuk meningkatkan kualitas bacaan 

Alquran di MI Ma’arif  Mayak, Kecamatan Tonatan, 

kabupaten Ponorogo. Adapun perbedaannya adalah 

problematika pembelajaran serta peningkatan kualitas 

bacaan di Musholla Al-ikhlas Desa karangmojo, 

Kecamatan Karthoharjo, kabupaten Magetan, sedangkan 

peneliti sekarang pembelajaran baca Alquran serta 

menerapkan makhrajnya di MI Ma’arif  Mayak, 

Kecamatan Tonatan, kabupaten Ponorogo.
9
 

Kedua penelitian yang dilakukan oleh 

Muhammad Ghofar Amrullah, dengan judul “ Strategi 

pembelajaran Alquran dengan metode yanbu’a dalam 

meningkatkan kualitas pelafalan huruf”. Persamaan 

pembahasan dalam penelitian ini adalah sama-sama 

pembelajaran Alquran akan tetapi penelitian terdahulu 

ini menggunakan metode yanbu’a dan mementingkan 

                                                           
9
 Fitria Hasanah, Implementasi Pembelajaran Alquran Dengan 

Menggunakan Metode Tarsana ( IAIN Ponorogo:2018),3.  
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tentang pelafalan hurufnya. Sedangkan penelitian yang 

peneliti lakukan memfokuskan pembelajaran Alquran 

serta menerapkan makhrajnya di MI Ma’arif Mayak 

Kecamatan Tonatan Kabupaten Ponorogo.
10

 

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Vitri 

Artarni Aisyiyyah, dengan judul “ Implementasi 

pembelajaran Alquran di kelas tajwid ummi siswa kelas 

V dan VI di MI Mamba’ul Huda Al-Islamiyah Ngabar 

Tahun pelajaran 2016/2017”. Perasamaan pembahasan 

dalam penelitian adalah sama-sama pembelajaran 

Alquran akan tetapi penelitian terdahulu ini 

menggunakan metode ummi dalam pelaksanaan 

pembelajaran Alquran dengan baik dan benar, mudah 

dipahami, dan menyenangkan. Penelitian ini banyak 

yang berpartisipasi baik dari anak-anak usia dini sampai 

dengan remaja, dengan pembelajaran ummi dalam 

pelaksanaan pembelajaran Alquran maka dikatakan  

berhasil untuk meningkatkan pembelajaran Alquran di 

MI Mambaul Huda Al-Islamiyah.  Sedangkan  penelitian 

yang peneliti lakukan memfokuskan pembelajaran 

                                                           
10

 Muhammad Ghofar Amrullah, Strategi Pembelajaran Alquran 

Metode Yanbu’a ( IAIN Ponorogo: 2018),4. 



17 
 

 

Alquran serta menerapkan makhrajnya di MI Ma’arif 

Mayak Kecamatan Tonatan Kabupaten Ponorogo.
11

 

 

B. Kajian Teori 

1. Pengertian Pembelajaran/Belajar 

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta 

didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan 

yang diberikan kepada pendidik agar dapat terjadi 

proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, 

penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan 

sikap dan kepercayaan peserta didik.
12

 

Dalam bahasa sederhana kata belajar 

dimaknai sebagai menuju ke arah yang lebih baik 

degan cara sistematis. Bruner mengemukakan proses 

belajar yang terdiri atas tiga tahapan, yaitu tahap 

informasi, tahap transformasi, dan evaluasi. Yang 

dimaksud tahap informasi adalah proses penjelasan, 

penguraian, atau pengarahan mengenai prinsip-

prinsip struktur pengetahuan, keterampilan, dan 

                                                           
11

 Vitri Artarni Aisyiyyah, Implementasi Pembelajaran Alquran 

di Kelas Tajwid Ummi (IAIN Ponorogo: 2017) ,4. 
12

 Khalilullah. Media Pembelajaran Bahasa Arab 

(Yogyakarta:2003),5. 
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sikap. Tahap transformasi adalah proses peralihan 

atau perpindahan prinsip-prinsip struktur tadi ke 

dalam diri peserta didik. Proses transformasi 

dilakukan melalui informasi. Namun, informasi itu 

harus dianalisis, diubah, atau ditransformasikan ke 

dalam bentuk yang lebih abstrak atau konseptual agar 

dapat digunakan dalam konteks yang lebih luas. 

Dalam hal ini peranan dan bantuan pengajar sangat 

diperlukan.
13

 

Dengan demikian, belajar merupakan suatu 

proses usaha yang dilakukan oleh individu secara 

sadar untuk memperoleh perubahan tingkah laku, 

baik yang dapat diamati secara langsung maupun 

yang tidak dapat diamati secara langsung sebagai 

pengalaman.
14

 

2. Fungsi pembelajaran  

Menurut Kemp dan Dayton (1985:28), media 

pembelajaran dapat memenuhi tiga fungsi utama 

apabila media ini digunakan untuk perorangan, 

kelompok, atau kelompok yang besar jumlahnya, 
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14
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yaitu dalam hal, memotivasi minat atau tindakan, 

menyajikan informasi dan memberi intruksi. Untuk 

memenuhi fungsi motivasi, pembelajaran dapat 

direalisasikan dengan teknik drama atau hiburan. 

Sedangkan untuk tujuan informasi di hadapan 

sekelompok siswa. Isi dan bentuk kajian bersifat 

sangat umum., berfungsi sebagai pengantar, 

ringkasan laporan, atau pengetahuan latar belakang. 

Penyajian dapat pula berbentuk hiburan, drama, atau 

teknik motivasi.
15

 

Allah sebagai khaliq (pencipta) dan manusia 

sebagai makhluk menpunyai hubungan timbal balik. 

Manusia mempunyai keterkaitan atau hubungan 

dengan Allah. Paling tidak ada tiga hal yang membuat 

manusia terikat dan tergantung penuh terhadap Allah, 

yaitu hubungan penciptaan, pengajaran, dan pemberi 

rezeki. Dia tidak hanya menciptakan manusia, baik 

dari unsur tanah maupun unsur nontanah, tetapi juga 

mengajar ciptaan-Nya ini, baik melalui fenomena 

alam ciptaan-Nya maupun langsung.
16
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  KadarM. Yusuf, Studi Alquran, (Jakarta:Bumiaksara, 
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3. Alquran Surah dan Ayat 

a) Pengertian Alquran 

Alquran secara etimologi di ambil dari 

kata:  َػَ  َ  َػْ َ  ُ ِ  َ َا ًة َ  ُػْ  اَ ًة  yang berarti sesuatu yang 

dibaca ْ ُ ْ اُ 
َ
  ْ) ). Jadi, arti Alquran secara lughawi 

adalah sesuatu yang dibaca. Berarti menganjurkan 

kepada umat agar membaca Alquran, tidak hanya 

dijadikan hiasan rumah saja. Oleh karena itu, 

Alquran harus dibaca dengan benar sesuai dengan 

mahkraj (tempat keluarnya huruf ) dan sifat-sifat 

hurufnya, dipahami, dihayati, dan diresapi makna-

makna yang terkadang di dalamnya kemudian 

diamalkan.
17

 Alquran adalah firman Allah atau 

kalam Allah, bukan perkataan malaikat jibril (ia 

hanya penyampai wahyu dari Allah), bukan sabda 

Nabi (beliau hanya menerima wahyu Alquran dari 

Allah), dan bukan perkataan manusia biasa, 

mereka hanya berkewajiban untuk 

melaksanakannya. 
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b) Sifat Dasar Alquran 

Alquran adalah wahyu firman tuhan yang 

diwahyukan dalam bahasa Arab melalui Malaikat 

jibril kepada Nabi selama 23 tahun misi 

kenabiannya. Ayat pertama diwahyukan pada 

waktu nabi bermediasi di Gua Hira di jabal al-Nur 

dekat mekkah dan ayat ini dihafal oleh para 

sahabat seperti Ali dan Zayd. Pada masa khalifah 

ke-3 Ustman bin Affan mendefinisikan teks 

Alquran berdasarkan salinan-salinan (copies) 

yang lebih aal dan mengonfirmasikan kepada 

semua orang yang mendengar ayat-ayat dari Nabi, 

lalu menyalin dan mengirimnya ketempat wilayah 

dunia islam. Jadi, teks Alquran tidak berdasarkan 

lamanya kompilasi dan penafsiran manusia.
18

  

Untuk memahami signifikan Alquran 

sangat esensi dan mengingat bahwa Alquran 

merupakan wahyu yang bersifat sonoral 

(diturunkan dalam bentuk suara). Firman pertama 

teks suci yang diwahyukan Jibril kepada Nabi 

diibaratkan seperti suara samudera dan malaikatb 
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mengisi seluruh cakrawala langit. Bunyi Alquran 

telah memegaruhi bentuk dan jiwa orang-orang 

muslim sekalipun belum masuk ke dalam 

pikirannya. Alquran dapat disebabkan pesona 

spiritualnya sekalipun seseorang tidak mengetahui 

bahasa Arab. Dengan cara yang misterius, 

kualitas suci ini ditransmisikan lintas bahasa 

manusia dan dirasakan oleh kalangan muslim 

non-Arab, apakah mereka orang Persia, turki, 

Afrika, atau Melayu, yakni orang-orang yang 

bergetar hatinya karena cinta kepada Allah dan air 

matanya berlinang gembira karena mendengar 

alunan Alquran.
19

 Dari sini, bisa dikatakan bahwa 

kaum muslim hidup dalam sebuah tempat yang 

ditetapkan oleh alunan Alquran dan sifat sonoral 

wahyu Alquran tetap menjadi pusat kehidupan 

spiritual.  

c) Kehadiran Alquran 

Bahasa Alquran merupakan kristalisasi 

firman tuhan dalam bahasa manusia, yang tampak 

hancur oleh beban wahyu dari yang Mahatinggi. 

Supremasi keajaiban Islam, pada kenyataanya, 
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dianggap terletak pada Balaghat (keindahan 

bahasa) Alquran, yang merupakan prototype 

bahasa kaum muslim. Balaghat ini yang banyak 

diperdebatkan dan didiskusikan oleh kalangan 

ilmuwan muslim selama beberapa abad, tidak 

terletak pada susunan kata-kata dalam kekuatan 

ungkapan puitik, seperti dalam tingkat inspirasi 

sebagai hasil dari cahaya setiap kalimat, kata, dan 

setiap surat dengan kehadiran spiritual dan seperti 

cahaya yang dibekukan dalam bentuk nyata.  

Kehadiran ini dapat ditemukan, baik 

dalam bentuk tulisan maupun sonoral Alquran. 

Seni penulisan Alquran merupakan seni islam 

yang suci par excellence. Seni kaligrafi, menjadi 

sentral seni peradaban Islam, tak dapat dipisahkan 

dari Alquran . untuk itu, tujuan penulisan teks 

suci ini telah dikembangkan, style yang paling 

awal seperti kufi hampir mendekati kesempurnaan 

dan identifikasi dengan tulisan Alquran.
20

 

Alquran memiliki kehadiran yang 

misterius, disebut dengan “magis”, karena 

disamping menjadi sumber doktrin Islam, etika 
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sejarah suci, “magis” ini juga tidak bisa 

diterjemahkan dan hanya memperoleh 

pengalamannya dalam bahasa wahyu semata. 

Sementara kandungan doktrin, perintah etika, atau 

hadis Nabi dan masyarakat kuno bisa 

diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa (tongues) 

lainnya.  

Hal ketiga yang tidak kurang pentingnya 

dalam upaya lebih meyakinkan tentang 

kemukjizatan Alquran adalah masa dan cara 

turunnya wahyu Alquran kepada Nabi 

Muhammad saw. Banyak aspek uraian yang 

berkaitan dengan topik ini, tetapi yang perlu di 

garisbawahi dalam konteks pembuktian 

kemukjizatan Alquran adalah, pertama kehadiran 

wahyu Alquran diluar kehendak Nabi Muhammad 

saw. Kedua kehadirannya secara tiba-tiba. 

Menyangkut butir pertama, baik untuk dikeetahui 

bahwa tidak jarang Nabi Muhammad saw, 

membutuhkan penjelasan bagi sesuatu yang 

sedang dihadapinya tetapi penjelasan yang 

diantikan itu tak kunjung datang.  



25 
 

 

Setelah sepuluh ali menerima wahyu yang 

dimulai dari dengan surah (1) Iqra’, (2) Al-qalam, 

(3) Al-Muddatsir, dan (4) Al-Muzzammil, 

kemudian (5) surah Al-Masad, (6) At-Takwir, (7) 

Sabihisma (8) Alam Nasrah, (9) Al-ashr dan (10) 

Al-fajr, tiba-tiba wahyu terputus kehadirannya. 

Sekian lama beliau menanti dan mengharap tetapi 

jibril pembawa wahyu tidak kunjung datang, 

maka timbul rasa gelisah di hati Nabi saw. 

Sedemikian besar kegelisahan itu, sampai-sampai 

ada yang menyatakan bahwa beliau 

nyarismenjatuhkan diri dari puncak gunung. 

Orang-orang Musyrik Makkah pun mengejek 

beliau dengan berkata, “Tuhan telah 

meninggalkan Muhammad dan membencinya”. 

Kegelisahan ini baru berakhir dengan turunnya 

wahyu kesebelas yang menyatakan, 

Demi adh-dhuha, dan malam ketika 

hening. Tuhanmu tidak meninggalkan kamu dan 

tidak pula membencimu (QS Adh-Duha[93]: 1-3). 

Cahaya matahari, ketika naik 

sepenggalahan, memancar menerangi seluruh 

penjuru, dan pada saat yang sama ia tidak perlu 
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terik, sehingga tidak mengakibatkan gangguan 

sedikit pun. Bahkan panasnya dapat memberikan 

kesegaran, kenyamanan, dan kesehatan. Di sini 

Allah swt. Menggambarkan kehadiran wahyu 

selama ini sebagai kehadiran cahaya matahari 

yang sinarnya demikian jelas, menyegarkan,dan 

menyenangkan. Ketidakhadiran wahyu inni 

digambarkan dengan kalimat, “Demi malam 

ketika hening telah larut.” 

Dari kedua hal yang bertolak belakang, 

Allah menafikan dugaan atau tanggapan yang 

menyatakanbahwa Nabi Muhammad saw, telah 

membencinya, kehadiran malam tidak menjadikan 

seseorang boleh berkata bahwa “ matahari tidak 

akan terbit lagi” demikian pula sebaliknya, 

karena kenyataan sehari-harimembuktikan 

kekeliruan ucapan seperti itu. Nah, kalau 

demikian ketidakhadiran wahyu beberapa saat, 

tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan 

bahwa ia tidak ajan hadir lagi atau Muhammad 

telah ditinggalkan Tuhannya.  

Demikian terlihat bahwa wahyu adalah 

wewenang Tuhan sendiri. Walaupun keinginan 
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Nabi saw, meluap-luap menantikan kehadirannya, 

namun jika Tuhan tidak menghendaki, wahyu tak 

akan datang. Ini membuktikan bahwa bukan 

merupakan hasil perenungan atau bisikan 

jiwanya.
21

 

d) Alquran dan Sejarah Suci  

Kitab suci Islam penuh dengan kisah 

sejarah suci. Ia berbicara tentang masyarakat dan 

para Nabi terdahulu, peperangan, pengkhianatan, 

cinta dan kedamaian, kasih sayang, dan 

pembalasan Tuhan. Akan tetapi, Alquran dan 

Islam, tidak hanya tertarik pada signifikansi 

historisitas sejarah suci. Alquran bukanlah buku 

sejarah dan bahkan lebih sedikit memerhatikan 

sejarah dibandingkan dengan kitab Bibel. Sejarah 

suci yang diceritakan dalam Alquran merupakan 

realitas kehidupan jiwa yang hebat. Kekuatan-

kekuatan baik dan buruk disebutkan pada 

halaman-halaman yang bisa kita temukan dan 

bahkan Nabi pun merupakan rekan-imbangan 

(counterpart) objektif dan eksternal serta 
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komplemen intelek batin yang mengiluminasi hati 

dan pikiran manusia. 

Tujuan membaca bagian-bagian Alquran 

adalah agar menjadi kesadaran tentang sejarah 

keberadaan manusia itu sendiri, kekuatan-

kekuatan jiwanya, serta kondisi-kondisi perjalan 

hidup pada akhir menunggu kematian dan 

pembalasan Tuhan.
22

 Ini bisa dilihat pada 

kehendak Tuhan dalam menentukan takdir dan 

peran manusia dalam menyusun substansi yang 

merupakan akhir perjalanan hidup kita dan secara 

tiba-tiba, kita menemukan diri kita sendiri 

sebelum mengaburkan realitas kehadiran Tuhan.  

e) Alquran Sebagai Sumber Pemikiran dan Hukum 

Islam  

Tidak hanya supremasi doktrin ketauhidan 

semata, semua doktrin islam juga bersumber dari 

Alquran dan hadis yang merupakan inspirasi 

penafsiran, semua mazhab teologi dan filsafat, 

teori hukum dan politik, Islam, baik sunni atau 

Syi’ah, seluruhnya mendasarkan pengejarannya 

pada prinsip-prinsip Alquran. Apakah setuju atau 
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tidak mengenai persoalan determinisme dan free 

will, iman atau aksi, atau hubungan antara 

kemurahan Tuhan dan pembalasan-Nya, 

semuanya mengambil pengajaran dari ayat-ayat 

Alquran, ia bagaikan lautan yang memberikan 

alira ke semua pemikiran Islam dan pada akhirnya 

dari situlah, mereka berasal. Tidak ada klaim 

keislaman tanpa berdasarkan Alquran. 

Demikian juga, praktik-praktik kaum 

Muslim ditetapkan oleh syariat yang bersumber 

dari Alquran. Meskipun begitu, landasan-landasan 

syariat juga harus bersumber pada hadis dan 

elaborasi hukum kemudian menggantungkan pada 

ijma’ dan qiyas, semua prinsip ini telah 

terkandung dalam Alquran, sumber-sumber yang 

lainya hanya bertujuan mengelaborasi dan 

menjelaskan apa yang sudah terkandung dalam 

teks suci, hal tersebut juga bisa ditemukan dalam 

Alquran, yang ditetapkan untuk semua norma 

etika dan prinsip-prinsip moral Muslim, apa yang 

diajarkan oleh Alquran adalah moralitas, bukan 
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nalar manusia yang menetapkan dasar hukumanya 

sendiri.
23

 

f) Alquran sebagai Sumber Jalan Spiritual dan Seni  

Alquran bukan hanya sebagai sumber 

hukum, tetapi juga jalan atau thariqat kehidupan 

spiritual Islam yang mengkristal pada masa 

berikutnya dalam dunia sufi yang sumbernya 

kembali kepada Nabi, seorang yang dianggap 

sebagai sumber kebajikan spiritual yang 

ditemukan dalam jiwa. Namun, jiwa Nabi, dirinya 

sendiri diiluminasikan oleh cahaya Tuhan seperti 

wahyu Alquran sebagai sumber sufisme. Pada 

kenyataannya hanya para sufilah yang mampu 

membuang selubung surge wanita ini, dan 

Alquran menyatakan beberapa kecantikannya, 

yang tersembunyi dari mata orang asing. 

Seni Islam pun, mungkin disebut “wahyu 

kedua” islam, berakar dari Alquran, tidak dalam 

bentuk zahirnya atau sebagai hasil penerapan dari 

intruksi-intruksi yang jelas dalam teks. Akan 

tetapi, dalam realitas batin. Tanpa Alquran, tidak 

akan ada seni islam. Irama diciptakan dalam jiwa 
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Muslim, yang gemar terhadap ekspresi kebenaran 

“abstrak”, kesadaran dunia yang tetap sebagai 

sumber semua bentuk dunia, dan menyadari 

kelemahan dunia dan keabadian spirit yang yang 

dibawa oleh Alquran dalam pikiran dan jiwa laki-

laki dan perempuan yang menciptakan karya-

karya seni islam.
24

 

Surat-surat berikutnya menunjukkan 

secara jelas peran Alquran dalam spiritualitas 

islam. Studi teks suci ini ternyata telah mewarisi 

berbagai ilmu, sementara jiwa laki-laki dan 

perempuan telah dibentuk oleh pengulangan 

frase-frase dan menjalankan segala perintahnya. 

Sebagaimana orisinalitas wahyu kata yang 

memenuhi totalitas tempat, Alquran menciptakan 

seluruh kosmos sampai kaum muslim hidup dan 

mati. Akan tetapi, Alquran juga merupakan 

jaringan yang diberikan oleh Yang Maha Esa 

untuk menarik laki-laki maupun perempuan yang 

tenggelam dalam keagamaan yang 

membingungkan agar kembali ke sumber 

ketuhanan.  
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g) Keterampilan Membaca  

Untuk menjelaskan tentang keterampilan 

membaca Alquran, lebih dahulu perlu dibahas 

pengertian dari keterampilan. Istilah keterampilan 

membaca Alquran terdiri dari tiga kata yaitu 

keterampilan, membaca dan Alquran. Namun 

demikian ketiga kata tersebut tidaak berdiri 

sendiri, melainkan mempunyai hubungan yang 

erat antara satu dengan yang lain. Dengan 

demikian ketiganya mewakili satu pengertian 

yang integralistik, yakni pengertian keterampilan 

membaca Alquran, maksudnya kemampuan atau 

kecakapan membaca Alquran. 

Devinisi keterampilan itu sendiri 

mempunyai arti kemampuan atau kecakapan 

unntuk melakukan sesuatu dengan baik dan 

cermat dalam membaca. Sedangkan membaca 

menurut bahasa merupakan perhatian untuk 

membaca tulisan. Perhatian untuk membaca suatu 

tulisan itu perlu dibina sejak dini, bagaimanapun 

membaca merupakan keterampilan mendasar 

untuk belajar dan untuk memperoleh 
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pengetahuan, baik berupa kesenangan atau 

hiburan.
25

 

Setiap guru bahasa menyadari bahwa 

membaca adalah suatu keterampilan yang 

kompleks, rumit, yang mencakup atau melibatkan 

serangkaian keterampilan-keterampilan yang 

lebih kecil. Dengan kata lain keterampilan 

membaca mencakup tiga komponen, pertama, 

pengenalan terhadap aksara serta tanda-tanda 

baca, yaitu merupakan suatu keterampilan 

mengenal bentuk-bentuk yang disesuaikan dengan 

mode gambar disuatu lembaran, dilengkungan 

garis dan titik yang berpola yang teratur rapi. 

Kedua, korelasi aksara beserta tanda-tanda baca 

dengan unsur-unsur linguistik yang formal  

merupakan suatu untuk menghubungkan tanda-

tanda hitam diatas kertas yakni gambar-gambar 

berpola tersebut. Ketiga, hubungan lebih lanjut 

dari huruf kehuruf lainnya dengan makna atau 
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meaning mencakup keseluruhan keterampilan 

membaca, pada dasarnya merupakan intelektual.
26

 

Jadi, keterampilan membaca adalah 

kemampuan mengenali dan memahami isi sesuatu 

yang tertulis (lambang-lambang tertulis) dengan 

melafalkan atau mencernanya di dalam hati. Pada 

hakikatnya, membaca adalah proses komunikasi 

antara pembaca dengan menggunakan penulis 

melalui teks yang ditulisnya.
27

 Membaca 

merupakan kegiatan untuk mendapatkan makna 

dari teks tertulis. Untuk keperluan tersebut, selain 

perlu menguasai bahasa yang dipergunakan, 

seorang pembaca (siswa) perlu juga mengaktifkan 

berbagai proses mental dalam kognisi.
28

 

h) Penamaan Alquran dan Akar Katanya. 

Allah swt memilih beberapa nama bagi 

wahyu-Nya, yang berbeda sekali dari bahasa yang 

biasa digunakan masyarakat Arab untuk 

penanaman sesuatu. Nama-nama itu mengandung 
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makna yang berbisa dan memiliki akar kata. Di 

antara beberapa nama itu yang paling terkenal 

ialah al-kitab dan alquran. 

Wahyu dinamakan al-kitab yang 

menunjukkan pengertian bahwa wahyu itu 

dirangkum dalam bentuk tulisan yang merupakan 

kumpulan huruf-huruf dan menggambarkan 

ucapan (lafadz). Adapun penamaan wahyu itu 

dengan Alquran memberikan pengertian bahwa 

wahyu itu tersimpan di dalam dada manusia 

mengingat nama Alquran sendiri berasal dari kata 

Qira’ah (bacaan) dan di dalam kata qira’ah 

terkandung makna agar selalu diingat. Wahyu yang 

diturunkan dalam bahasa Arab yang jelas itu telah 

ditulis dengan sangat hati-hati agar terpelihara  

secara ketat serta untuk mencegah kemungkinan 

terjadinya manipulasi oleh orang-orang yang 

hendak menyalah-artikan atau usaha mereka 

hendak mengubahnya. Tidak seperti kitab-kitab 

suci lain di mana wahyu hanya terhimpun dalam 

bentuk tulisan saja atau hanya dalam hafalan saja, 

tetapi penulisan wahyu yang satu ini di dasarkan 

pada isnad yang mutawatir (sumber-sumber yang 
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diragukan kebenaranya) dan isnad yang mutawatir 

itu mencatatnya dengan jujur dan cermat. 

 Sekalipun dua penamaan tersebut masing- 

masing berasal dari bahasa Aramia karena kata 

kitabah (atau kitab) dalam bahasa Aramia 

bermakna “gambaran huruf” dan kata qira’ah 

dalam bahasa tersebut mempunyai arti tilawah 

(bacaan) namun penamaan wahyu dengan al-kitab 

atau Alquran terasa wajar sekali, karena wahyu 

yang di turunkan Allah kepada Nabi Muhammad 

saw dalam semua periode sejarahnya memiliki 

keistimewaan sehingga terjamin cara pemeliharaan 

dan penjagaan nash-nashnya, yaitu: menjaga 

semua ajarannya yang termaktub dalam bentuk 

tulisan dan memelihara keutuhan nash-nashnya di 

dalam dada (hafalan). 

 Sekalipun demikian, di antara dua penamaan 

itu yang paling umum dikenal adalah Alquran 

bentuk kata mashdar dari qa-ra-a, sehingga kata 

Alquran dimengerti oleh setiap orang sebagai 

nama kitab suci yang mulia itu. Sebelum 

membahas lebih jauh segi kenyataan (apparent) 

wahyu dan soal-soal Alquran, kiranya perlu kita 
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ketahui lebih dulu asal kata lafadz Alquran yang 

serupa dengan lafadz-lafadz lain seperti itu di 

dalam bahasa Semit (samiyyah). Juga penting kita 

fahami makna menurut pengertian bahasa dari 

nama-nama lain yang telah dipilih sebagai nama-

nama Alquran, baik mirip maupun tidak antara 

bahasa Semit dan bahasa Arab. 

 Para ulama’ berbeda pendapat mengenai 

lafadz Alquran. Sebagian berpendapat, penulisan 

lafadz tersebut dibubuhi huruf hamzah (di baca 

Alquran). Pendapat lain mengatakan penulisannya 

tanpa di bubuhi huruf hamzah (di baca Alquran).  

1) Nama-nama Lain Alquran 

Al-fairuz Abadi mengatakan ada sekitar 

100 nama lain dari Alquran, misalnya al-

Mubin (yang menerangkan), al-Karim (yang 

mulia), an-Nur (cahaya), al-Huda (petunjuk), 

asy-Syifa’ (obat), al-Mubarak (yang diberkhi), 

al-Hakim (kebijaksanaan), dan lain-lain.
29

 

Banyak nama-nama lain Alquran, di 

antara ulama’ Abu Al-Ma’ali Syaizalah 

                                                           
29

 Nur Kholis, Pengantar Study Alquran  dan Al-Hadits 

(Yogyakarta: 2008),28. 



38 
 

 

menyebutkan sampai 55 nama dan Abu Al-

Hasan Al-Harali menyebutkan ada 90 nama. 

Akan tetapi, diantara nama-nama tersebut 

dicampuradukkan antara nama dengan 

sifatnya atau fungsinya.  

Selain al-Kitab dan Alquran, Allah juga 

telah memberi beberapa nama atau sifat lain 

bagi wahyu-Nya ini, misalnya adalah al-

Furqan (pembeda antara yang baik dan yang 

buruk, pembeda antara yang nyata dengan 

yang khayal), al-Dzikr (pengingat atau 

pemberi peringatan), al-Tanzil (yang 

diturunkan) dan beberapa atribut lainya.
30

 

2) Pertengahan Alquran 

Pertengahan Alquran dilihat dari berbagai 

tinjauan, mulai dilihat dari jumlah surah, kata-

kata, dan huruf adalah sebagai berikut: 

a. Dilihat dari segi jumlah surah-surah 

dalam Alquran, surah pertengahan    

terdapat pada akhir surah Al-hadid (57) 

dan awal surah Almujadalah (58). 

                                                           
30

 Mohammmad Nor Ichwan, Belajar Alquran, 

(RaSAIL,April:2005),38-39. 
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َ  َػْعَلَم  َْهَل  ْلِكَتِب َ الا  َػْ ِدُر َف َعَلى َشْىٍا مِّْن  لَِّئَّلا
َفْضِل  هلِل َ  َفا  ْلَفْضَل بَِيِد  هلِل  ُؤ تِْيِه َمْن َ َش ُا َ  لَلُه 

 ُذ   ْلَفْضِل  لَعِظْيِم 
 

b. Dilihat dari segi ayat terdapat pada ayat 

45 surah Asy-Syu’ara (26) 

c. Dilihat dari segi kata atau kalimat dalam 

bahasa Arab pertengahannya ialah kata :   

 surah Al-kahfi (18): 19. Oleh ونيتهطف

karena itu, biasanya ditulis dengan tinta 

yang berbeda. 

d. Dilihat dari segi hurufnya, pertengahan 

Alquran terdapat pada huruf nun dan kaf 

dari kata نُْكًرا Surah Al-kahfi (18): 74 

 َلَ ْد ِجْئَت َشْيىًة  اُْك ًة 
Para ulama menghitung Alquran dari 

berbagai tinjauan secara mendetail 

sebagaimana di atas, tidak lain sebagai 

perhatian mereka terhadap Alquran yang 

bukan pada bacaan saja, tetapi juga pada 

tulisan dan bentuk huruf serta jumlahnya. Hal 

itu dilakukan dalam rangka memelihara 

keutuhan Alquran sehingga Alquran tidak 
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akan bisa dikurangkan atau ditambahkan satu 

huruf pun. 

 

C. Surah dalam Alquran 

1. Pengertian Surah 

Dari segi bahasa kata surah jamaknya suwar 

 yang berarti kedudukan atau tempat yang (ُ  َو ٌر )

tinggi, sesuai dengan kedudukan Alquran karena ia 

diturunkan dari tempat yang tinggi, yaitu Lauh Al-

Mahfuzh dari sisi tuhan yang mahatinggi pula, yaitu 

Allah. 

 لسُّْوَرُ  ِهَى  ْلُْْمَلُة ِمْن  َ َ ِت  ْلُ ْ َآِف َذ ُت  ْلَمْطَلِع َ  ْلَمْ َطِع 
 

Artinya : Surah adalah sejumlah beberapa ayat 

Al-quran yang memiliki permulaan dan 

penghabisan. 

 

Kata surah juga berarti pagar, yang 

mempunyai fungsi memelihara dan melindungi 

segala sesuatu yang terdapat didalamnya. Dengan 

demikian alquran yang merupakan kumpulan surah-

surah dan tersusun rapi itu fungsinya sebagai pagar-

pagar yang membentengi Nabi Muhammad saw.
31

  

                                                           
31

 Ibid.,77 
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Dari definisi ini dapat dipahami bahwa surah 

adalah kumpulan beberapa ayat, maka tidak ada satu 

surah yang terdiri hanya satu ayat. Ia harus memiliki 

sejumlah ayat, minimal 3 ayat seperti dalam Surah 

Al-kausar kumpulan beberapa ayat ini syaratnya 

mempunyai permulaan dan akhiran. Jika terkumpul 

sejumlah ayat sekalipun banyak, tetapi tidak ada 

permulaan atau belum mencapai akhiran atau tidak 

ada keduannya, maka belum dinamakan surah dari 

Alquran.  

2. Macam-macam Surah 

        Dilihat dari segi panjang pendeknya, surah 

dapat dibagi menjadi 4 macam, yaitu:  Surah At-

Thiwal ( انط ال= panjang), yaitu surah yang jumlah 

ayatnya lebih dari 100 sampai 200,an atau memang 

lebih panjang dari yang lain. Surah panjang ini ada 

7, oleh karena itu disebut As Sab’u Ath- Thiwal 

 .yaitu sebagai berikut ,(surah tujuh =انسبعانط ال)

a) Surah Al-Baqarah (2) :286 ayat 

b) Surah Ali imran (3): 200 ayat 

c) Surah An-Nisa’ (4): 176 ayat 

d) Surah Al-Ma’idah (5): 120 ayat 

e) Surah Al-an’am (6): 165 ayat 
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f) Surah Al-A’raf (7): 206 ayat 

g) Sebagian ulama berpendapat surah Al-Anfal (8): 

ayat bersama surah Al-bara’ah atau At-taubah 

(9): 129 ayat karena tidak ada pemisah dengan 

basmalah dan sebagian pendapat mengatakan 

surah Yunus (10): 108 ayat. 

3. Jumlah Surah 

Jumlah surah dalam Alquran mayoritas 

ulama menghitung sebanyak 114 surah, tetapi 

sebagian ulama menghitungnya 113 surah, karena 

surah Al-anfal dan Surah Al-Baqarah dihitung satu 

surah, mengingat tidak ada pemisah basmalah antara 

kedua surah tersebut. Golongan Syi’ah menghitung 

sebanyak 116 surah, karena mereka memasukkannya 

dua do’a qunut yang dinamai Surah Al-Khal dan Al-

Hafd. 

Alquran yang terdiri atas 114 surah tersebut, 

memiliki perbedaan dalam hal panjang pendeknya. 

Ada surah yang panjang, sedang, dan ada pula yang 

pendek. Surah yang paling panjang dalam Alquran 

adalah surah al-baqarah dengan 286 ayat, sedangkan 

surah yang terpendek adalah al-kausar yang terdiri 

dari 3 ayat. Dalam hal ini, yang menentukan tentang 
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panjang dan pendeknya ayat dalam Alquran, juga 

yang menentukan apakah ayat-ayat Alquran sebagai 

awal atau akhir surah-surah Alquran.
32

 

4. Pembuka Surah 

Fawatih as-suwar (pembuka surah) 

merupakan istilah untuk ayat-ayat yang mengawali 

sebuah surat dalam Alquran. Tak ada sebuah surat 

pun yang tidak ada fawatih as-suwar-nya. Dalam 

masalah ini, Suyuti dan Zarkasyi meresum 

keterangan dari Syihabuddin Abu Syamah bahwa 

Allah membuka surat-surat Alquran.
33

 

5. Penutup Surah 

Adapun Khawatim as-suwar (penutup surat) 

ialah istilah untuk akhir kata atau kalimat yang 

mengakhiri suatu surat dalam Alquran. Seperti 

halnya fawatih as-suwar, penutup surat inipun 

memiliki nilai keindahan karena merupakan kata 

akhir yang didengar oleh pendengar sehingga 

membekas dalam hatinya dan memberikan kesan 

mendalam.
34

 

 

                                                           
32

 Ibid.,83 
33

 Nur Kholis, Pengantar Study Alquran dan Al-hadits,56. 
34

 Ibid.,59 
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D. Metode Qiro’ati 

1. Sejarah Metode Qiro’ati 

Jejak pendidikan Sejarah penulisan dan 

penyusunan Metode Qiro’ati membutuhkan perjalan 

waktu yang cukup lama dengan usaha penelitian, 

pngamatan dan uji coba selama bertahun-tahun. 

Dengan penuh ketekunan dan kesabaran Uztadz H. 

Dahlan Salim Zarkasyi selalu mengadakan penelitian 

dan pengamatan pada masjid-masjid ataupun di 

majelis-majelis tadarus Alquran. Dari hasil 

pengamatan dan penelitian ini beliau mendapatkan 

masukan-masukan dalam penyusunan Qiro’ati, 

dimana hal-hal yang perlu dan penting diketahui dan 

dipelajari oleh anak didik beliau tulis beserta contoh-

contohnya yang kemudian diujicobakan kepada 

mereka. Sehingga dengan demikian penyusun 

metode qiro’ati ini mempunyai gerak dinamis sesuai 

dengan perkembangan dan kebutuhan serta 

kenyataan di lapangan. 

Bermula dari panggilan hati Uztadz H. Salim 

Zarkasyi seorang muslim untuk mengajar anak-anak 

di sekitar tempat tinggalnya. Beliau mengajar ngaji 

dengan menggunakan kitab (Metode/kaidah 
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baghdadiyyah) sebagaimana umumnya guru-guru 

ngaji Indonesia. 

Namun ternyata dalam mengajar dengan kitab 

turutan ini beliau merasa kurang puas karena tidak 

memperoleh hasil yang memuaskan. Dimana anak 

hanya cenderung sekedar menghafal dan tidak 

memahami masing-masing huruf, sehingga anak 

tidak mampu membaca mandiri, tetapi selalu di 

tuntun dalam membaca Alquran. 

Dari rasa tidak puas dengan kitab turutan ini, 

timbul gagasan pemikiran bagaimana cara 

mengajarkan bacaan Alquran dengan cara yang lebih 

praktis/mudah dan berhasil membaca Alquran 

dengan baik dan benar. Untuk itu beliau mencoba 

membeli buku-buku yang katanya praktis dan 

memudahkan orang belajar membaca Alquran. 

Sebelum diajarkan kepada anak didiknya, beliau 

teliti dan pelajari terlebih dahulu, ternyata tidak ada 

satupun buku yang berkenan di hati beliau, karena 

dalam buku-buku tersebut hanya diajarkan sekedar 

dapat membaca huruf-huruf Alquran dan tidak akan 

dapat menghasilkan anak dapat membaca Alquran 

dengan baik dan benar. 
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 Dari segi bahasa, kata qira’ah berarti bacaan, 

masdar dari qara’a. dari sisi istilah, Az Zarqani 

memberikan pengertian qira’ah sebagai suatu 

madzhab yang dianut oleh seorang imam dalam 

membaca Alquran yang berbeda satu dengan yang 

lainya dalam pengucapan Alquran serta disepakati 

riwayat dan jalur-jalunya, baik perbedaan dalam 

pengucapan huruf maupun dalam pengucapan 

lafalnya.
35

 

Keterampilan membaca (maharah al-qira’ah) 

yaitu menyajikan materi pelajaran dengan cara lebih 

dulu mengutamakan membaca, yakni guru mula-

mula membacakan topik-topik bacaan, kemudian 

diikuti oleh para siswa. Keterampilan  ini  menitik 

beratkan pada latian-latian lisan atau penuturan 

dengan mulut, melatih mulut untuk bisa lancar 

berbicara, keserasian dan spontanitas.
36

 Teknik 

metode membaca ini dapat dilakukan dengan cara 

guru langsung membacakan materi pelajaran dan 

siswa disuruh memperhatikan/mendengarkan 

                                                           
35

 Muhammad Chirzin, Permata Alquran, (CV. Qalam 

Yogyakarta:2003),19. 
36

 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, 

UIN MALAIKI PRESS,162-163. 
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bacaan-bacaan gurunya dengan baik, setelah itu guru 

menunjuk salah satu diantara siswa untuk 

membacanya, dengan jalan berganti-ganti 

(bergiliran).
37

  

2. Tujuan Metode Qiro’ati 

Dengan adanya tashih bacaan Alquran bagi 

calon pendidik taman kanak-kanak Alquran maka 

dapat disimpulkan tujuan metode qiro’ati antara lain. 

a) Menjaga kesucian dan kemurnian dari segi 

bacaan yang sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. 

b) Menyebarluaskan ilmu bacaan Alquran, adapun 

hadis Nabi yang menyebutkan “sesungguhnya 

Alquran itu jamuan Allah swt pelajarilah 

jamuan-Nya semampumu”. 

c) Memberi peringatan kembali kepada pendidik 

ngaji agar lebih berhati-hati dengan mengajarkan 

Alquran. Sebagaimana pesan ulama’ salaf “ 

kalau mengajarkan Alquran harus berhati-hati, 

jangan sembarangan karena yang diajarkan itu 

bukan perkataan manusia melainkan firman 

Allah”. 

                                                           
37

 Tayar Yusuf, Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab 

(PT RajaGrafindo Persada, Jakarta:1995),162. 
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d) Meningkatkan mutu (kualitas) pendidikan atau 

pengajaran Alquran. 

3. Target Metode Qiro’ati 

Target yang diharapkan dengan metode 

qiro’ati adalah seseorang siswa akan mampu 

membaca Alquran dengan bacaan tartil sesuai 

dengan kaidah ilmu tajwid. Di samping itu pada 

batas waktu tertentu peserta didik sudah mampu 

untuk khatam 30 juz (bin nadzar), adapun target ini 

dapat di perjelas dengan: 

a) Dapat membaca Alquran dengan tartil meliputi, 

mahkraj dan sifat huruf sebaik mungkin, mampu 

membaca Alquran dengan bacaan tajwid, 

memahami bacaan gharib dalam praktek. 

b) Mengerti shalat, dalam arti bacaan dan praktek 

shalat. 

c) Hafalan beberapa hadist dan surat pendek 

(minimal surat Dhuha). 

d) Hafalan beberapa do’a (do’a sehari-hari, dari 

bangun tidur sampai tidur kembali). 

e) Dapat menulis huruf Arab dengan baik dan 

benar. 
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4. Ciri- ciri Metode Qiro’ati 

a) Biasanya metode ini memulai dengan memberi 

latihan sebentar memberikan latihan kepada 

siswa tentang keterampilan bertutur kemudian 

mendengarkan beberapa kalimat sederhana dan 

mengucapkan kata-kata serta kalimat hingga 

siswa mampu menyusun kalimat. Berawal dari 

inilah bahwa bentuk yang disusu oleh siswa 

tentang aturan tutur bahasa akan memberi andil 

dalam mengembangkan keterampilannya 

berkomunikasi. 

b) Setelah siswa berlatih mengucapkan beberapa 

kalimat kemudian mereka membacanya dalam 

teks. Guru bertugas mengembangkan sebagian 

keterampilan membaca dalam hati bagi murid-

murid. 

c) Setelah itu para siswa membaca teks dengan 

qiro’ah jahriyah (membaca dengan keras) yang 

diikuti dengan beberapa pertanyaan seputar teks 

untuk menguatkan pemahaman.
38

 

 

                                                           
38

 Abdul Hamid, Pembelajaran Pendekatan, Metode, Strategi, 

Materi (UIN-Malang, PRESS: 2008),30. 
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5. Kelebihan dan Kekurangan Metode Qiro’ati 

a) Sebelum mengajar metode qiro’ati para pendidik 

harus tashih terlebih dahulu karena buku qiro’ati 

tidak diperjual belikan dan hanya untuk kalangan 

sendiri yang sudah mendapat syahadah. 

b) Dalam penerapannya banyak sekali metode yang 

digunakan. 

c) Dalam metode ini terdapat prinsip untuk 

pendidik dan anak didik 

d) Setelah ngaji qiro’ati anak didik menulis bacaan 

yang sudah dibacanya pada metode ini setelah 

khatam 6 jilid meneruskan lagi bacaan-bacaan 

ghorib. 

e) Dalam mengajar metode ini menggunakan 

ketukan, jadi dalam membaca yang pendek 

dibaca pendek. 

f) Adapun kekurangan dari metode qiro’ati 

yaitu bagi yang tidak lancar lulusnya juga 

akan lama karena metode ini lulusnya tidak 

ditentukan oleh bulan/tahun. 
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6. Tajwid  

a. Pengertian Tajwid 

Berdasarkan segi bahasa tajwid berasal 

dari kata “ تَوْ ِ ْ ًدا-  ُ َو ِّو ُ -  َو َّو َو   “mengikuti wazan 

“ مَو  مُ -  َوعَو  yang artinya “ membaguskan ” تَوْ ِعْيً  -  ُ َوعِّو

atau membuat jadi bagus”. Sedangkan 

pengertian tajwid menurut istilah adalah ilmu 

yang memberikan segala pengertian tentang 

huruf, baik hak-hak huruf maupun hukum-

hukum baru yang timbul setelah hak-hak huruf 

dipenuhi, yang terdiri atas sifat-sifat huruf, 

hukum-hukum mad, dan sebagainya. 

Para ahli qiro’ah mengatakan bahwa yang 

dimaksud dengan tajwid adalah menghiasi 

bacaan Alquran, yakni memperlakukan setiap 

huruf sesuai dengan haknya dan runtutannya, 

mengembalikan huruf pada makhraj-nya masing-

masing, melantunkannya dengan cara yang baik 

dan sempurna tanpa berlebih-lebihan, dan hal-hal 

yang lainnya sebagaimana disyaratkan oleh 

sabda Nabi, “siapa saja menghendaki bacaan 

Alquran yang sama persis ketika diturunkan, 

bacalah dengan mengikuti bacaan ibnu Umm 
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Abd.” (Yakni Ibnu Mas’ud). Dan ibnu mas’ud 

ternyata mempunyai andil besar dalam tajwid 

Alquran. Tidak dapat diragukan lagi bahwa 

dalam pelafalan huruf-huruf Alquran, umat Islam 

menerimanya dengan cara bertemu langsung 

dengan imam-imam qira’ah yang ujungnya nanti 

sampai kehadapan Nabi. Para ulama memandang 

ceroboh terhadap orang yang membaca Alquran 

tanpa disertai dengan tajwidnya.
39

  

7. Makhraj  

a. Pengertian Makraj 

Makhraj merupakan bentuk jama’ dari 

lafazh”  رَو ٌر ْ ” َو  yang mengikuti wazan” عَوم ْ  “  َو

dengan dibaca fathah mimnya, dibaca sukun 

kha’nya dibaca fathah ra’nya.
40

 Adapun 

pengertian makraj secara bahasa adalah “tempat 

keluar”. Sedangkan secara istilah ialah suatu 

nama untuk tempat keluarnya huruf dan untuk 

membedakan huruf yang satu dengan yang 

lainya. Seperti lafazh madkhalun yaitu nama 

                                                           
39

 Muhammad Bin Alawi, Zubdah Al-Itqan Fi Ulum Alquran 

(CV. Pustaka Setia, Bandung:1999),54. 
40

 Ahmad Annuri,  Panduan Tahsin Tilawah Alquran (Jakarta: 

Pustaka al-Kausar, 2011).43. 
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untuk tempat masuk, dan marqadun yaitu nama 

untuk tempat tidur.
41

 

 Makhorijul huruf adalah merupakan 

tempat keluarnya huruf dalam melafalkan huruf 

Alquran.
42

 Untuk mengetahui makhraj itu, 

sebelumnya perlu dimengerti lebih dulu bahwa 

huruf itu terjadinya dari suara yang memusat 

pada makhraj (yakni tempat tertentu/pabriknya). 

Kalau suaranya tidak memusat pada makhraj 

yang tertentu maka bukan bernama huruf, bahkan 

hanya merupakan suara yang bebas seperti suara 

hewan. Di sinilah kelebihan pemberian Allah 

Swt. Yang wajib disyukuri dengan menekuni 

belajar Alquran dan memperbaiki bacaanya.
43

 

Proses kejadiannya huruf itu dari suara, 

sedangkan suara itu bahannya dari nafas, nafas 

adalah angin yang dikeluarkan dari dalam dada 

sampai mulut, yang mana kalau dengan tekanan 

yang kuat maka akan menjadi suara. Dan suara 

                                                           
41

 Khudamu Al-Ma’had Darul Huda Mayak, Ilmu Tajwid 

(Ponorogo: Darul Huda Press. 2012).11. 
42

 Supeno Bambang Imam, Pelajaran Tajwid  (Surabaya: Insane 

Amanahh, 2004).22. 
43

 Ibid., 
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kalau dipusatkan pada tempat tertentu akan 

menjadi huruf.
44

 

Ulama’ tajwid dan fonetik Arab membuat 

titik pandangan pendefinisian makhraj dari 

tempat di organ bicara yang mendapat 

pengejangan ketika menuturkan sebuah bunyi. 

Oleh karena itu, mereka mendefinisikan makhraj 

dengan tempat tertentu disalurkan udara yang 

mengalami pengejangan lebih keras dari yang 

lain dan merupakan tempat penuturan suatu 

konsonan.
45

 Dan hal yang tidak kalah penting 

dalam mempelajari Alquran adalah 

memperindahnya (tajwid Alquran).
46

   

Jadi, makhraj huruf adalah tempat-tempat 

keluarnya huruf pada waktu huruf itu 

dibunyikan. Ketika membaca Alquran, setiap 

huruf harus dibunyikan makhrajnya. Kesalahan 

dalam pengucapan huruf dapat menimbulkan 

                                                           
44

 Maftuh, Standar Tajwid Bacaan Alquran (Kediri:Lirboyo 

Press, 2000).33. 
45

 Ahmad Suyuti Anshari Nasution. Fonetik dan Fonologi 

Alquran (Jakarta: AMZAH. 2012).20. 
46

 Muhammad. Mutiara Ilmu-ilmu Alquran (Bandung: Pustaka 

Setia, 1999).53. 
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perbedaan makna atau kesalahan arti pada bacaan 

yang sedang dibaca.
47

 

Para Ulama’ berbeda pendapat tentang 

pembagian makharijul huruf. Akan tetapi 

berdasarkan pendapat yang paling masyhur 

dalam hal ini adalah menyatakan bahwa 

makharijul huruf terbagi menjadi 17 makraj. 

Imam khalil bin ahmad mengatakan bahwa 

pendapat inilah yang banyak dipegang oleh 

Imam qari’ Alquran serta para Ulama’ ahli 

nahwu.
48

 

b. Tabel Makhraj Huruf  

No Nama Makhraj Huruf Huruf-
hurufnya 

 ٌآْلوؼ 1
 

Keluarnya huruf 
dari lubang 
kerongkongan 
sampai rongga 
mulut.  

آح ؼ   د 
   للني

[    ي  ]  
2  

  ْاَْل ُ 
 
 
 
 

Keluarnya huruf 
dari tenggorokan 
bagian dalam. 

 
 ه  ا

3 Keluarnya huruf 
dari tenggorokan 
bagian tengah. 

 ح ع

4 Keluarnya huruf 
dari tenggorokan 

 

                                                           
47

 Khudamu Al-Ma’had Darul Huda Mayak 
48
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No Nama Makhraj Huruf Huruf-
hurufnya 

 bagian luar. خ غ 
5  

  لِّلَس فَ 
Keluarnya huruf 
dari pangkal lidah 
dengan langit-
langit atas. 

 
 ؽ

6 Keluarnya huruf 
dari pangkal lidah 
kedepan sedikit 
dari makraj qaf ”  
-dengan langit“ ق 
langit atas. 

 
 ؾ

7 Keluarnya huruf 
dari pertengahan 
lidah 
dimantapkan 
dengan langit-
langit atas 

 ش ج ي

8 Keluarnya huruf 
dari tepi lidah 
dengan geraham 
kiri/kanan. 

 ض

9 Keluarnya huruf 
dari ujung lidah 
dengan langit-
langit di 
hadapannya. 

 ؿ

10 Keluarnya huruf 
dari ujung lidah 
bergeser sedikit 
dari makraj lam 
dengan langit-
langit di 
hadapannya.  

 ف
 
 

11 Keluarnya huruf 
dari ujung lidah 

 ر
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No Nama Makhraj Huruf Huruf-
hurufnya 

lebih masuk pada 
pumggung lidah 
dengan langit-
langit di 
hadapanya. 

12 Keluarnya huruf 
dari ujung lidah 
dengan pangkal 
gigi seri atas. 

 ت د ط 

13 Keluarnya huruf 
dari ujung lidah 
dengan ujung gigi 
seri atas. 

 ذ ظ ث

14 Keluarnya huruf 
dari dari ujung 
gigi seri bawah. 

 ص ز س
 

15  Keluarnya huruf 
dari bibir bawah 
bagian tengah 
ujung gigi seri 
atas. 

 ؼ

 Keluarnya huruf  لشاَفتا فِ  16
dari perpaduan 
bibir atas dan 
bawah. 

   ـ ب 

 Keluarnya huruf  ْاَْيُشْوـُ  17
dari pangkal 
hidung dengan 
suara sengau. 

ـّ ّف   
ـُ ِبُ  اةٍ   ْآاِلْدَ  

  اٍلْخف  ْآاِلْ ََّلُب 
  Gambar 2.1 Tabel makharijul huruf 
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E. Faktor Pendukung Dan Penghambat Pembelajaran 

Alquran 

Dalam pelaksanaan pengunaan metode qiro’ati, 

pasti ada faktor pendukung dan penghambatnya. Adapun 

yang termasuk dalam kategori faktor pendukung dalam 

pelaksanaan penggunaan metode qiro’ati dalam baca 

Alquran.
49

 

a. Harus ada usaha untuk mengembangkan potensi 

jasmani dan rohani yang dididik secara seimbang. 

Maksudnya bila anak mendapatkan pendidikan 

secara fisik, maka harus dibarengi dengan 

pendidikan secara maksimal. 

b. Usaha tersebut didasarkan pada ajaran Agama Islam, 

terutama didasarkan pada Alquran dan Al-Hadits. 

Jadi, pendidikan Agama pada anak harus 

dilakukan dengan seimbang antara jasmani dan 

rohaninya. Semua bisa berjalan dengan lancar, bila 

anak mempunyai kepribadian yang sesuai dengan 

Alquran dan Hadits. Adapun yang menjadi faktor-

faktor penghambat dalam penggunaan metode 

                                                           
49

 Nailul Falah, “Pengajaran Membaca Alquran Bagi Siswa: 

Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama, Vol. III, No. 1 Juni 2002, (Sunan 

Kalijaga: Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga), hlm 91-93. 
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qiro’ati pada anak keluarga muslim, baik dari segi 

lingkungan maupun media massa. 

1. Faktor Lingkungan 

Lingkungan masyarakat yang baik, yaitu 

masyarakat yang masih kental dengan ajaran-

ajaran Agama Islam. Lingkungan yang seperti itu 

dapat mempengaruhi anak untuk berprilaku baik. 

Namun apabila lingkungan masyarakatnya itu 

buruk dan jauh dari nilai-nilai ajaran Agama, 

maka besar kemungkinannya juga akan 

melunturkan pendidikan Agama anak yang telah 

ditanam dalam keluarga, bahkan anak akan jauh 

dari ajaran Agama Islam bila orang tua tidak 

memperhatikannya. 

Selain itu, lingkungan sekolah juga ikut 

mempengaruhi pendidikan Agama anak. Karena 

dalam sekolah hamper mereka akan bertemu dan 

berteman dengan teman sebayanya yang pola 

fikirnya berbeda-beda. oleh karena itu, walaupun 

anak sudah merasa berada di sekolahan, tetapi 

orang tua harus tetap memantau nakanya. Karena 

dikhawatirkan anak akan bergaul dengan anak 

yang berprilaku negatif. 
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2. Faktor Media Massa  

Banyak media massa yang menyajikan 

informasi-informasi yang menarik untuk dibaca 

dan dilihat, baik yang negatif atau positif, baik 

media cetak maupun elektronik misalnya televisi, 

walaupun televisi membawa informasi tayangan 

yang positif, namun televise juga berdampak 

negatif. Bila anak melihat tv, maka sebaiknya 

orang tua harus mendampinginya, agar orang tua 

bisa menerangkan hal-hal yang belum dimengerti 

oleh anak. Namun jika tidak maka hal-hal yang 

ditayangkan di tv akan diserap semua oleh anak, 

baik yang positif maupun negatif.
50

  

Sekarang media cetak juga tidak mau 

kalah, banyak media cetak yang penyajiannya 

kurang mendidik anak, seperti semakin 

banyaknya gambar-gambar porno yang tertera 

dalam media tersebut yang dirasa sangat 

mengganggu dan sangat mempengaruhi 

kepribadian anak.  
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F. Upaya- Upaya Mengatasi Hambatan 

Walaupun banyak masalah-masalah yang 

dihadapi orang tua dalam mendidik anaknya, namun 

juga ada solusi-solusi untuk mengatasi masalah tersebut. 

Akan tetapi dalam hal ini orang tua tetap yang dominan 

dalam proses pelaksanaan pendidikan Agama pada anak 

keluarga muslim.  

Diantara solusi yang dapat dilakukan oleh orang 

tua untuk mengatasi hambatan diatas adalah: 

1) Memberikan pembinaan kepada anak didik dengan 

suasana yang terbuka dan penuh kasih saying 

2) Orang tua hendaknya meluangkan waktu dalam 

keluarga, khususnya anak, agar komunikasi dengan 

keluarga semakin lancar. Selain itu,orang tua 

memberikan kebutuhan anak baik lahiriyah maupun 

batiniyah 

3) Orang tua hendaknya belajar lagi untuk memahami 

betul-betul ilmu pengetahuan agama Islam, dengan 

membaca buku ataupun mengikuti pengajian serta 

bila ada masalah bisa bertanya kepada ahli Agama  

4) Orang tua hendaknya menjadi suri taulada yang baik, 

supaya anak dapat mencontoh orang tuanya, guna 
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membentuk kepribadian yang sesuai dengan ajaran 

Agama Islam. 

5) Orang tua hendaknya menyediakan alat pendidikan 

atau fasilitas, guna memperlancar dan 

mempermudah dalam pemahaman anak terhadap 

ajaran Agama Islam. 

6) Bila anak sudah sekolah, hendaknya orang tua 

mengulangi lagi pelajaran yang telah didapatnya dari 

sekolah, supaya anak benar-benar faham akan 

pelajaran yang telah diterimanya disekolah. 

 

G. Hasil Pembelajaran Alquran 

Kenyataan yang terjadi di MI Ma’arif Mayak 

Ponorogo, aktivitas dan hasil  belajar membaca 

Alqurannya sudah lumayan baik, hal tersebut 

disebabkan karena semua siswa rajin belajar mengaji 

atau sekolah madrasah mewajibkan siswa untuk belajar 

membaca Alquran. Hanya saja ada sebagian siswa yang 

kurang aktif dalam belajar Alquran, hal ini terbukti 

ketika guru meminta siswa untuk membaca Alquran dan 

hasilnya belum maksimal.  

Pembelajaran akan lebih bermakna bilamana 

terjadi interaksi antara guru dengan siswa sehingga 
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terjadi komunikasi timbal balik. Guru seharusnya 

member kesempatan kepada siswa untuk menggali 

potensi dirinya melalui teknik memanfaatkan media 

pembelajaran, dengan teknik ini siswa akan lebih mudah 

untuk belajar berkembang kemampuan bernalarnya. 

Dengan memanfaatkan media pembelajaran 

diharapkan dapat membantu siswa mengatasi kesulitan 

belajar yang dialaminya atau minimal permasalahan 

menjadi lebih menarik bagi siswa yang sedang 

melakukan proses belajar, karena penemuan-penemuan 

yang diperoleh dari aktivitas siswa biasanya bermula 

dari munculnya hal-hal yang merupakan konsep dasar, 

maka permasalahan yang diselidiki jawabannya itu harus 

didasarkan pada obyek yang menarik perhatian siswa. 

Hal itu dapat ditentukan melalui pengalaman 

menemukan cara membaca yang menyenangkan yang 

melibatkan seluruh siswa atau oleh kelompok kecil 

siswa.  

Alasan utama peneliti menggunakan metode 

qiro’ati dalam pembelajaran baca Alquran ini, karena 

mempunyai banyak kelebihan, diantaranya adalah 

caranya lebih cepat, pemahamannya juga mudah 
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diterima oleh siswa, dan menghasilkan yang baik dalam 

bacaan atau pelafalannya. 

1. Aktivitas Belajar 

Menurut Depdiknas dinyatakan bahwa 

aktivitas berate kegiatan atau kerja yang 

dilaksanakan dalam tiap bagian di dalam perusahaan. 

Menurut Mulyono dalam Chaniago, aktivitas artinya 

kegiatan atau keaktifan. Jadi segala sesuatu yang 

dilakukan atau kegiatan-kegiatan yang terjadi baik 

fisik maupun non-fisik, merupakan suatu aktivitas. 

Aktivitas peserta didik selama proses belajar 

mengajar merupakan salah satu indikator adanya 

keinginan peserta didik untuk belajar. Berdasarkan 

pengertian di atas, maka dalam penelitian ini yang 

dimaksud dengan aktivitas belajar peserta didik 

selama mengikuti proses pembelajaran membaca 

Alquran tentang perintah bertoleransi. 

2. Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku 

yang diperoleh pembelajar setelah mengalami 

aktivitas belajar. Perolehan  aspek-aspek perubahan 

perilaku tersebut tergantung pada apa yang dipelajari 

oleh pembelajar. Oleh karena itu menurut Anni, 
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apanbila pembelajar mempelajari pengetahuan 

tentang konsep, maka perubahan perilaku yang 

diperoleh adalah berupa penguasaan konsep.  

Menurut Bloom dalam Suprijiono bahwa, 

hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang 

dimiliki peserta didik setelah ia menerima 

pengalaman belajar. Sedangkan menurut Kingsley 

dalam dalam Sudjana mengatakan bahwa, hasil 

belajar mencakup kemampuan afektif, kognitif dan 

psikomotorik. Dari beberapa pendapat di atas dapat 

disimpulkan bahwa hasil belajar adalah kompetensi 

yang dimiliki peserta didik setelah setelah mengikuti 

proses pembelajaran yang mencakup kognitif, 

afektif, dan psikomotorik. Aspek kognitif dapat 

dilihat dari hasil evaluasi belajar. Aspek afektif dapat 

diamati dari dari bagaimana peserta didik  

beraktivitas. Sedangkan aspek psikomotorik 

didapatkan dengan mengamati bagaimana peserta 

didik mengajukan pertanyaan, menjawab pertanyaan, 

mengkomunikasikan serta mencatat atau 

menyimpulkan hasil pembelajaran. 

 

 



 

1 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, 

yang mana pendekatannya memiliki pendekatan yang 

alami sebagai sumber data yang langsung, dan 

deskriptif. Pendekatan yang peneliti ambil dalam 

penelitian ini menggunakan metodologi yang dialami 

oleh subjek, misalnya prilaku, persepsi, motivasi, 

tindakan dan sebagainya. Secara holistik dan dengan 

cara diskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam 

suatu konteks yang khusus yang alamiah  dan dengan 

memanfaatkan metode alamiah. 

Terdapat banyak alasan yang shohih untuk 

melakukan penelitian kualitatif. Salah satunya adalah 

kematangan peneliti yang berlatar belakang bidang 

pengetahuan seperti antropologi atau yang terkait 

dengan orientasi filsafat seperti fenomenologi, biasanya 

dianjurkan untuk menggunakan metode kualitatif untuk 

mengumpulkan dan menganalisis data. Alasan ini adalah 

sifat dari masalah yang diteliti. Dalam beberapa bidang 

66 
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studi, pada dasarnya lebih tepat menggunakan jenis 

penelitian kualitatif.
51

 

Jenis penelitian ini adalah diskriptif kualitatif 

(study kasus), yaitu penelitian yang ditujukan untuk 

menggambarkan fenomena yang ada yang berlangsung 

pada saat ini atau saat yang lampau.
52

 Kondisi yang 

dimana terjadi secara alamiah atau naturalistik tanpa 

campur tangan peneliti. Penelitian ini sangat bergantung 

pada kondisi dan situasi yang ada di lapangan. 

 

B. Kehadiran Penelitian  

Instrumen penelitian kualitatif tidak dapat 

dipisahkan dari pengamatan. Hal ini menandakan bahwa 

peneliti sangat penting dalam perannya, yakni 

diperlukannya interaksi sosial. Dalam penelitian ini, 

peneliti melakukan interaksi dengan obyek penelitian 

untuk memperoleh data yang diperlukan menggunakan 

metode wawancara. Yang kemudian dengan data yang 

telah diperoleh tersebut peneliti kumpulkan secara 

                                                           
51

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: 

PT. Remaja Rosdakarya, 2000),3. 
52

  Nana Saodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, 

(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 54. 
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sistematis. Oleh karena itu, peranan penelitilah yang 

menentukan keseluruhan dalam sebuah penelitian.
53

 

Setelah selesai menyusun proposal dalam 

penelitian ini peneliti datang ke lokasi dan melakukan 

penelitian dengan melakukan berbagai observasi dan 

wawancara. Wawancara pertama yang dilakukan peneliti 

yaitu dengan datang ke MI Ma’arif Mayak Ponorogo, 

wawancara dengan bapak Imam Mudhakir selaku kepala 

sekolah, bapak lallu selaku waka kurikulum, Ibu Ida 

Lathifatus Zahro, Ibu Elvira Nurul selaku pembimbing 

kegiatan membaca Alquran. Peneliti memberikan 

beberapa pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya 

yang kemudian dijawab oleh informan. Kedua peneliti 

melakukan observasi di lokasi atau MI Ma’arif Mayak 

Ponorogo yang terdapat kegiatan membaca Alquran. 

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat 

dipisahkan dari pengamatan berperan serta (participant-

observation), sebab peranan penelitianlah yang 

menentukan keseluruhan skenarionya.untuk itu, dalam 

penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, 

partisipan penuh sekaligus pengumpul data, sedangkan 

instrumen yang lain sebagai penunjang. 

                                                           
53

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif.,12. 
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C. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian ini adalah MI Ma’arif Mayak 

ponorogo yang terletak + 1,5 km sebelah timur Kota 

Ponorogo tepatnya di Kelurahan Tonatan Kecamatan 

Ponorogo Kabupaten Ponorogo Jawa Timur. Alasan 

peneliti memilih lokasi ini karena MI Ma’arif masih 

menggunakan metode qiro’ati, yang mana metode ini 

sudah jarang digunakan, tetapi di MI Ma’arif  Mayak 

Ponorogo ini masih digunakan. 

 

D. Sumber Data 

Sumber yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah 

tambahan seperti dokumentasi dan lainnya. Sumber data 

dalam penelitian ini disesuaikan dengan fokus dan 

tujuan penelitian. Maka yang dijadikan sumber data 

ialah, pertama sumber data utama, yaitu person atau 

orang yang berlaku sebagai informan, meliputi penyusun 

dan guru yang bersangkutan dalam kegiatan membaca 

Alquran. Dalam penelitian ini peneliti mengambil 

sumber dari foto, maupun dari dokumen sekolah dan 

tindakan-tindakan seluruh anggota siswa kelas IIIB 

sebagai sumber data yang dapat melengkapi menelitian 
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peneliti.
54

 Dalam hal ini, semua tentang foto, 

dokumentasi dan lain-lain yang berkaitan dengan 

qiro’ati nanti akan dijadikan sumber data oleh peneliti. 

1. Kata-kata dan Tindakan  

Kata-kata dan tindakan orang-orang yang 

diamati atau diwawancarai merupakan sumber data 

utama. Dalam hal ini yang terjadi sumbernya adalah 

sebagian guru madrasah ibtidaiyah, sebagaian guru 

pemateri dan sebagian guru yang berada disekitar  

masyarakat dapat dijadikan sebagai sumber data 

yang berkaitan dengan metode qiro’ati.   

2. Sumber Tertulis 

Dilihat dari sumber data, bahan tambahan 

yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas 

sumber buku dan majalah ilmiyah, sumber dari arsip, 

sebagian siswa, dan sebagian guru yang sekiranya 

dapat dijadikan sumber dalam meneliti pembelajaran 

Alquran dengan metode qiro’ati.  

3. Foto  

 Foto menghasilkan data deskriptif yang 

cukup berharga dan sering digunakan untuk 

menelaah segi-segi subjektif dan hasilnya dianalisis. 
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Apabila sumber datanya berasal dari gambar,foto 

akan lebih baik. jadi, foto yang peneliti ambil yang 

dapat dijadikan data, yakni foto dokumentasi 

kegiatan pembelajaran Alquran dengan metode 

qiro’ati.  

 

E. Prosedur Pengumpulan Data 

Peneliti dalam hal ini menggunakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dalam berbagai 

sumber. observasi, wawancara dan dokumentasi. Karena 

fakta-fakta yang ada di lapangan dapat dimengerti 

maknanya secara baik, apabila dilakukan interaksi 

dengan subyek melalui wawancara dan observasi, 

dimana fakta tersebut berlangsung. Dan untuk 

melengkapi data maka diperlukan dokumentasi tentang 

data-data yang berkaitan dengan subyek dan objek.  

1. Observasi 

Observasi disebut juga pengamatan yang 

meliputi kegiatan pemantauan perhatian terhadap 

sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat 

indera. Observasi ini lakukan untuk mengetahui 

bagian proses pelaksanaan pembelajaran baca 

Alquran dikelas IIIB MI Ma’arif Mayak. peneliti 
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menggunakan observasi tersetruktur yaitu pedoman 

observasi yang disusun secara terperinci sehingga 

menyerupai check-list. Dengan menggunakan 

observasi, peneliti mengamati secara langsung 

terhadap obyek yang diselidiki. Observasi ini 

digunakan untuk memperoleh data-data tentang 

keadaan lokasi penelitian, kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan di MI Ma’arif Mayak Ponorogo. 

2. Wawancara 

Teknik wawancara adalah percakapan dengan 

maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua 

pihak, yang mengajukan pertanyaan dan yang 

diwawancarai. Maksud mengadakan wawancara 

antara lain adalah mengkontruksi mengenai orang, 

kejadian, kegiatan, organisasi, merekontruksi 

kejadian-kejadian masa lalu, memproyeksikan 

kegiatan yang diharapkan pada masa yang akan 

datang. Memverifikasi, mengubah, dan memperluas 

informasi yang diperoleh dari orang lain baik dari 

manusia maupun bukan manusia, dan memverivikasi, 

mengubah dan memperluas kontruksi yang 

dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan 



73 
 

 

anggota.
55

 Dalam penelitian ini yang akan 

diwawancarai adalah kepala sekolah, untuk 

memperoleh informan tentang perencanaan, tujuan, 

dan latar belakang metode qiro’ati dalam 

pembelajaran Alquran di MI Ma’arif Mayak 

Ponorogo.  

3. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi yaitu catatan peritiwa yang 

sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, 

gambar atau karya-karya monumental dari 

seseorang.
56

 Didalam melaksanakan metode 

dokumentasi, peneliti mendapatkan data-data tertulis 

seperti dokumentasi sekolah misalnya: visi dan misi, 

struktur organisasi, keadaan guru, keadaan siswa, 

keadaan sarana dan prasarana.
57

 

 

F. Teknik Analisis Data 

Analisa data  merupakan proses mengatur urutan 

data yang sudah terkumpul keseluruhannya, 

mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan 

                                                           
55

  Lexy J. Meleong, Metodolgi Penelitian Kualitatif, 135. 
56

 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan 

Kuantitatif, (Bandung: Alfabeta, 2006),334. 
57
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satuan uraian dasar.
58

 Jadi, secara tidak langsung 

terdapat perbedaan yang signifikan diantara data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan 

bahan-bahan lain yang berkaitan dengan metode qiro’ati. 

Maka perlunya melakukan analisis dari perbedaan data 

tersebut, sehingga dapat mudah dipahami.  

Teknik analisis data yang digunakan penulis 

dalam penelitian ini adalah dengan cara sebagai berikut: 

1. Reduksi Data ( Reduction) 

Yang dimaksud mereduksi adalah proses 

pemilahan, pengabstraksian, pentransformasian data 

dari lapangan, merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting.
59

 

Setelah data-data terkumpul maka data yang 

berkaitan dengan pembelajaran baca Alquran dipilih 

yang penting dan difokuskan pada pokok 

permasalahan, sehingga menjadi sederhana. 

2. Penyajian Data (Display) 

Data display merupakan tahap penyajian 

data, yaitu menguraikan data dengan teks yang 

bersifat naratif. Tujuan dari penyajian data disini 

                                                           
58

 Lexy J. Meleong, Metodologi Penelitian Kuantitatif dan 

Kualitatif  (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006),26.  
59

 Ibid,92. 
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adalah untuk memudahkan pemahaman terhadap apa 

yang diteliti.
60

 Dalam penelitian ini penulis 

menyajikan data secara sistematis mengenai 

penerapan pembelajaran baca Alquran di MI Ma’arif 

Mayak. Setelah seluruh data tentang pembelajaran 

Alquran terkumpul dan melalui proses reduksi data, 

maka data tersebut disusun secara sistematis supaya 

mudah difahami. 

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing) 

Langkah selanjutnya adalah mengambil 

kesimpulan dari data-data yang diperoleh diatas. 

Kesimpulan dalam penelitian ini masih bersifat 

sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan 

bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya.bila kesimpulan 

tersebut didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan 

mengumpulkan data, maka kesimpulan tersebut 

merupakan kesimpulan yang kredibel.   

 

 

                                                           
60

  Nasution, Metode Penelitian Naturalistik – Kualitatif  

(Bandung; Tarsito, 1996), 129. 
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G. Pengecekan Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan konsep penting 

yang diperbaharui dari konsep keahlian (validitas) dan 

keandalan (reliabilitas), kepercayaan keabsahan data 

dilakukan dengan pengecekan menggunakan teknik 

pengamatan yang ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi 

yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang 

sedang dicari.
61

  

Derajat kepercayaan keabsahan data 

(kredibilitas data) dapat diadakan pengecekan dengan 

teknik pengamatan, yang dimaksud adalah menemukan 

ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang relevan 

dengan persoalan dan isu yang sedang dicari. Ketekunan 

pengamatan ini dilaksanakan peneliti dengan cara 

mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara 

berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol 

yang ada hubungannya dengan upaya peningkatan peran 

masyarakat dalam menegakkan kedisiplinan siswa. 

Menelaah secara rinci sampai pada suatu titik sehingga 

pada pemeriksaan tahap awal salah atau semua faktor 

yang ditelaah sudah dipahami dengan cara yang biasa.  

                                                           
61

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan 

Kuantitatif, dan R & D, 330. 
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Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, 

diluar data ini untuk keperluan pengecekkan data atau 

sebagai pembanding terhadap data itu. Tujuan 

triangulasi adalah untuk mengecek data-data hasil 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jadi tujuan dari 

triangulasi tentang pembelajaran baca Alquran dengan 

metode qiro’ati adalah agar data-data yang hasil 

wawancara, observasi, dan dokumentasi itu data yang 

valid.
62

 

 

H. Tahapan-tahapan Penelitian  

Skema bagan alir tahapan tentang kegiatan 

penelitian sebagai berikut: 
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Gambar 3.1:  

Skema Tahapan-tahapan Penelitian  

(Sumber. Analisa, 2009) 

 

Telaah Hasil Penelitian 

Identifikasi  Masalah Penelitian 

Pengumpulan Data 

- Wawancara 

- Observasi  

- Dokumentasi  

 

 

 Analisis Data 

- Reduksi Data 

- Penyajian Data 

- Menarik Kesimpulan 

Pembahasan 

Kesimpulan 
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Tahapan metodologi penelitian dijelaskan 

secara umum sebagai berikut: 

1. Telaah Hasil Penelitian 

Disamping memanfaatkan berbagai teori 

yang relevan dengan bahasan ini, peneliti juga 

melakukan telaah penelitian terdahulu yang ada 

relevansinya untuk perbandingan antara penelitian 

terdahulu dan penelitian yang saat ini peneliti 

lakukan. 

2. Pengamatan Lapangan 

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat 

dalam penelitian, maka dipilih lokasi penelitian yang 

digunakan sebagai sumber data, dengan 

mengasumsikan bahwa dalam penelitian kualitatif, 

jumlah (informan) tidak terlalu berpengaruh daripada 

konteks. Juga dengan alasan-alasan pemilihan yang 

ditetapkan dan rekomendasi dari pihak yang 

berhubungan langsung dengan lapangan, seperti 

dengan kualitas dan keadaan sekolah (dinas 

pendidikan). Selain didasarkan pada rekomendasi-

rekomendasi dari pihak yang terkait juga melihar dari 

keragaman masyarakat yang berada di sekitar tempat 
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yang menempatkan perbedaan dan kemampuan 

potensi yang dimilikinya.  

3. Identifikasi Masalah Penelitian 

Melakukan identifikasi masalah apa yang 

akan dibahas berkaitan dengan pembelajaran Alquran 

dengan menggunakan metode qiro’ati berdasarkan 

literature dan informasi yang telah diperoleh. 

4. Pengumpulan Data 

a) Wawancara 

wawancara adalah percakapan dengan 

maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh 

dua pihak, yang mengajukan pertanyaan dan yang 

diwawancarai. Maksud mengadakan wawancara 

antara lain adalah mengkontruksi mengenai 

orang, kejadian, kegiatan, organisasi, 

merekontruksi kejadian-kejadian masa lalu, 

memproyeksikan kegiatan yang diharapkan pada 

masa yang akan datang. Memverifikasi, 

mengubah, dan memperluas informasi yang 

diperoleh dari orang lain baik dari manusia 

maupun bukan manusia, dan memverivikasi, 

mengubah dan memperluas kontruksi yang 
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dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan 

anggota. 

b) Observasi 

Observasi bisa diartikan sebagai 

pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas 

fenomena-fenomena yang diteliti. Observasi dapat 

dilakukan baik secara langsung maupun tidak 

langsung.
63

 Dengan tehnik ini peneliti mengamati 

aktivitas-aktivitas sehari-hari MI Ma’arif Mayak 

Ponorogo, karakteristik fisik, situasi sosial, dan 

perasaan pada waktu menjadi bagian dari situasi 

tersebut. Selama peneliti di lapangan, jenis 

observasinya tidak tetap. Dalam hal ini peneliti 

mulai dari observasi deskriptif secara luas, yaitu 

berusaha melukiskan secara umum situasi sosial 

dan apa yang terjadi di MI Ma’arif Mayak 

Ponorogo.  

c) Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai 

hal-hal atu variable yang berupa catatan 

buku,notulen, agenda dan sebagainya. Metode 

dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan 
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data dari sumber non insani, sumber ini terdiri 

dari dokumen dan rekaman. “Rekaman” sebagai 

setiap tulisan atau pernyataan yang dipersiapkan 

oleh individual atau organisasi dengan tujuan 

membuktikan adanya suatu peristiwa atau 

memenuhi accounting. Sedangkan “dokumen” 

digunakan untuk mengacu atau bukan selain 

rekaman yaitu tidak dipersiapkan secara khusus 

untuk tujuan tertentu, seperti surat-surat, buku 

harian, catatan khusus, foto-foto dan lain 

sebagainya. 

5. Analisis Data 

a) Reduksi data 

Mereduksi data dalam konteks penelitian yang 

dimaksud adalah merangkum, memilih hal-hal 

yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting, membuat kategori. Dengan demikian 

data yang telah direduksikan memberikan 

gambaran yang lebih jelas dan mempermudah 

penelitian untuk pengumpulan data selanjutnya. 

b) Penyajian data 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya 

adalah mendisplaykan data untuk menyajikan data 
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ke dalam pola yang dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan grafik, matrik, network, dan 

chart. Bila pola-pola yang ditemukan telah 

didukung oleh data selama penelitian, maka pola 

tersebut sudah menjadi pola yang baku, 

selanjutnya akan didisplaykan pada laporan akhir 

penelitian.  

c) Menarik kesimpulan  

Setelah melalui proses reduksi data dan display 

data, peneliti kemudian membuat kesimpulan. 

Kesimpulan tersebut masih bersifat sementara dan 

akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti 

yang kuat yang meendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya. Bila 

kesimpulantersebut didukung oleh bukti-bukti 

yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke 

lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan 

tersebut merupakan kesimpulan yang kredibel.  

6. Pembahasan 

Pada dasarnya pembahasan merupakan 

pemikiran yang original peneliti yang dilakukan 

dengan mengaitkan antara temuan penelitian dengan 

hasil penelitian terdahulu yang digunakan.  



 

1 

BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data Umum  

1. Sejarah Berdirinya Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif 

Mayak 

Lembaga Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah 

Ma’arif Mayak Tonatan Ponorogo terletak + 1,5 km 

sebelah timur Kota Ponorogo tepatnya di Kelurahan 

Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo 

Jawa Timur. Lembaga Pendidikan Madrasah 

Ibtidaiyah Ma’arif Mayak Tonatan Ponorogo berdiri 

pada tanggal 01 Januari 1947 dibawah naungan 

Yayasan Lembaga Pendidikan Ma’arif NU 

Ponorogo, dengan Piagam Lembaga Pendidikan 

Ma’arif NU Cabang Ponorogo yang terbaru No. 

002/SK-4/LPM/I/2007 tanggal 01 Januari 2007 

dengan Nomor Kode Madrasah : 103.1947.4.002.
64

 

 MI Ma’arif Mayak Tonatan Ponorogo 

didirikan diatas tanah waqaf seluas 3.570,475 m
2
 

dari almarhum Bapak Qomarudin, Bapak Toyib, 
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 Lihat Transkip Dokumentasi Nomor 01/D/4-III/2019 dalam 

lampiran Iaporan hasil penelitian ini. 
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Bapak H. Sajjidi, Bapak H. Sahid, Bapak Imam 

Supangkat dan Bapak Dasri Mayak Tonatan 

Ponorogo serta masyarakat lingkungan MI Ma’arif 

Mayak. Pada awal perkembangannya kegiatan 

belajar-mengajar dilaksanakan pada sore hari. 

Karena pengaruh situasi negara pada saat itu 

terutama peristiwa PKI Madiun dan agresi Belanda, 

sekolah ditutup.
65

 Selanjutnya baru diaktifkan 

kembali pada tahun 1950. Kemudian pada tahun 

1960 sekolah dimasukkan pada pagi hari, dengan 

nama Madrasah Wajib Belajar (MWB). Pada tahun 

1965 diganti nama dengan Madrasah Ibtidaiyah NU 

(MINU). Pada tahun 1971 diganti nama lagi sampai 

sekarang menjadi Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif 

Mayak. 

Menjawab tantangan dan tuntutan zaman 

yang semakin komplek dan terdorong untuk 

berperan aktif melaksanakan melaksanakan program 

pemerintah terutama dalam rangka meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui 

program wajib belajar 9 tahun maka Madrasah 

                                                           
65

 Lihat Transkip Dokumentasi Nomor 02 /D/6-III/2019 

dalam lampiran Iaporan hasil penelitian ini. 
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Ibtidaiyah Ma’arif Mayak bekerja keras dalam 

langkahnya dan senantiasa dilakukan sebagai upaya 

peningkatan mutu menuju suatu lembaga pendidikan 

yang profesional. Hal yang selalu dilakukan adalah 

menumbuhkan gairah belajar siswa, mempermudah 

dalam bertanya langsung kepada guru tentang 

pelajaran yang belum dimengerti, memberikan 

motivasi dalam hal kewajiban bagi seorang muslim, 

mempererat hubungan lahir dan batin antara guru 

dan murid dengan bertatap muka secara langsung 

dalam suasana formal maupun non formal. 

Disamping itu ada program tambahan bagi mata 

pelajaran yang dianggap sulit khususnya bagi siswa 

siswi kelas IV, V dan VI. Hal itu dimaksudkan untuk 

memperdalam materi dan penyeragaman 

pemahaman dan penyampaian. Pengontrolan kelas-

kelas oleh wali kelas, guru piket dan kepala 

madrasah adalah langkah yang cukup efektif dalam 

menggiatkan disiplin tepat waktu dan sebagai 

langkah preventive (pencegahan) dari hal-hal negatif 

yang sering terjadi di suatu lembaga pendidikan. 

Sementara peran wali kelas dalam mengawasi dan 

membimbing para siswa cukup banyak membantu 
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dalam meningkatkan prestasi yang maksimal, 

menumbuhkan minat belajar, dan membangun jiwa 

kompetitif di kalangan para siswa.
66

 

Sebagai upaya peningkatan minat belajar 

siswa diberikan tambahan materi pada waktu sore 

dan malam hari. Ternyata sambutan masyarakat 

cukup baik, terbukti dengan banyaknya orang tua 

yang menyekolahkan putra-putrinya di MI Ma’arif 

Mayak Tonatan Ponorogo. Disamping itu sejak 

tahun 1996 telah dibuka Taman Pendidikan Al 

Qur’an dan Madrasah Diniyah hingga sekarang.
67

 

Tantangan yang dihadapi adalah kurangnya 

sarana dan prasarana penunjang pendidikan. 

Pembangunan fisik sarana dan prasarana belajar 

mengajar secara bertahap dilaksanakan. Meskipun 

tetap disadari hasil yang dicapai masih jauh dari 

sempurna.
68
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 Lihat Transkip Dokumentasi Nomor 03/D/7-III/2019 dalam 

Lampiran Laporan hasil Penelitian ini. 
67

 Lihat Transkip Dokumentasi Nomor 04/D/12-III/2019 dalam 

Lampiran Laporan hasil Penelitian ini. 
68

 Lihat Transkip Dokumentasi Nomor 05/D/14-III/2019  dalam 

Lampiran Laporan hasil Penelitian ini. 
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2. Status Madrasah  

MI Ma’arif Mayak mendapat Pengakuan 

Kewajiban Belajar dari Djawatan Pendidikan Agama 

Kementrian Agama RI dengan Piagam No. 

K/4/C.II/7322 tanggal 1 April1960. Pada tahun 1996 

berubah status menjadi diakui berdasarkan SK 

Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten 

Ponorogo Nomor : Mm.04/05.00/PP.00.4/1487/1996 

tanggal 20 Januari 1996. Kemudian telah 

terakreditasi dengan Sertifikat Akreditasi dari Badan 

Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) 

Propinsi Jawa Timur   Nomor :  Dd. 032914  tanggal 

28 November 2008. Nomor Statistik Madrasah 

(NSM) : 112350216 055(lama) / 111235020042 

(baru), NPSN : 205104 82 dan Nomor Identitas 

Sekolah (NIS) : 11 00 20 berdasarkan Sertifikat 

Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo No. 

421/1228/405.43/2003 tanggal 05 Mei 2003. 
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3. Visi, Misi Dan Tujuan Madrasah Ibtidaiyah 

Ma’arif Mayak 

Bagi setiap lembaga pastilah mempunyai visi 

dan misi untuk mewujudkan tujuan dari lembaga 

tersebut.
69

Adapun visi dan misinya yaitu: 

Visi Madrasah  :  

a. Berakhlaqul karimah, berkualitas dalam Imtaq ( 

Iman dan taqwa ) dan iptek 

 (ilmu pengetahuan dan teknologi) dengan 

berwawasan Ahlussunnah wal Jama’ah. 

Misi Madrasah  :   

a. Menyelenggarakan pendidikan yang senantiasa 

terkendali dengan iman dan taqwa pada Allah 

SWT dengan berwawasan ASWAJA 

b. Menyelenggarakan pendidikan secara efektif  

sehingga siswa berkembang secara maksimal. 

c. Menyelenggarakan pembelajaran untuk 

menumbuhkembangkan kemampuan berpikir 

aktif, kreatif dan aktif dalam memecahkan 

masalah 
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 Lihat Transkip Observasi Nomor 01/O/4-III/2019 dalam 

Lampiran laporan hasil penelitian ini. 
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d. Menyelenggarakan pengembangan diri sehingga 

siswa dapat berkembang sesuai dengan minat 

dan bakatnya 

e. Menumbuh kembangkan lingkungan  dan 

perilaku religius sehingga siswa dapat 

mengamalkan dan mengahayati agamanya secara 

nyata. 

f. Menumbuhkembangkan perilaku terpuji dan 

praktik nyata sehigga siswa dapat menjadi 

teladan bagi teman dan masyarakatnya.   

g. Pemberdayaan potensi dan peran serta 

masyarakat. 

Tujuan  : 

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut di atas, 

maka tujuan pendidikan yang ingin dicapai MI 

Ma’arif Mayak Tonatan Kecamatan Ponorogo 

Kabupaten Ponorogo adalah : 

a. Mensukseskan program pendidikan dasar 9 

tahun.  

b. Terdepan, terbaik, dan terpercaya dalam  

pelayanan. 

c. Meningkatkan prestasi siswa dalam IPTEK dan 

IMTAQ serta membina siswa-siswa menjadi 
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siswa yang sportif, berakhlaqul karimah dan 

berwawasan ahlussunnah wal jama’ah secara 

berkesinambungan. 

d. Membantu siswa dalam mengenali dan 

mengembangkan potensi dirinya secara optimal 

e. Meningkatkan kemampuan berfikir dan 

keterampilan siswa. 

f. Meningkatkan profesionalitas dan kualifikasi 

karyawan serta tenaga pendidik. 

g. Mewujudkan pola kehidupan Islami yang 

berwawasan Aswaja di lingkungan sekolah. 

h. Menjalin hubungan dengan instansi lain dalam 

rangka mengembangkan potensi siswa dan 

peningkatan kwalitas sekolah. 

Motto Madrasah: MADRASAH ADALAH 

RUMAH DAN JIWAKU 

 

4. Keadaan Guru Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif 

Mayak 

a. Keadaan ustadz dan ustadzah    

Berdasarkan data terakhir tahun 

2014/2015, jumlah tenaga guru sebanyak 24 

orang, kepala sekolah 1 orang dan 2 orang 
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pembina pramuka. Rincian tenaga guru adalah 3 

(tiga) orang guru DPK dari Pemerintah (Depag) 

dan 20 (dua puluh) orang guru serta kepala 

sekolah diangkat oleh Yayasan.
70

 Lama mengajar 

guru MI Ma’arif Mayak berfariasi. Guru-guru 

senior telah mengajar lebih dari sepuluh tahun dan 

guru yunior kurang dari sepuluh tahun.
71

 Namun 

rata-rata mereka ditunjang oleh latar belakang 

pendidikan yang memadai yakni berasal dari 

Sarjana Pendidikan yang sesuai dengan 

bidangnya. Guru yang sudah mempunyai 

sertifikat pendidik berjumlah 10 orang.
72

 

b. Keadaan Murid  

Di dalam Madrasah sudah pasti ada 

peningkatan dan penurunan siswa, di MI Ma’arif 

Mayak ini keadaan murid pada tiga belas Tahun 

terakhir semakin banyak peningkatannya. Di setiap 
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 Lihat Transkip Dokumentasi Nomor 06/D/16-III/2019 dalam 

Lampiran Laporan hasil penelitian ini.  
71

 Lihat Transkip Observasi Nomor 02/O/8-III/2019 dalam 

Lampiran laporan hasil penelitian ini. 
72

 Lihat Transkip Observasi Nomor 03/O/10-III/2019 dalam 

Lampiran laporan hasil penelitian ini. 
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tahun kemungkinan bertambah 20 atau 25 siswa/siswi 

sebagaimana tabel dibawah.
73 

No Tahun 

Pelajaran 

LK PR Jumlah Ket 

1. 2002/2003 97 83 180  

2. 2003/2004 99 87 186  

3. 2004/2005 105 89 194  

4. 2005/2006 110 90 200  

5. 2006/2007 117 99 216  

6. 2007/2008 115 94 209  

7. 2008/2009 129 98 227  

8. 2009/2010 139 109 248  

9. 2010/2011 159 121 280  

10. 2011/2012 171 123 294  

11. 2012/2013 181 135 316  

12. 2013/2014 212 181 393  

13. 2014/2015 226 212 438  
 

Tabel 4.1 Keadaan siswa/siswi MI Ma’arif 

Mayak Tonatan Ponorogo tiga belas 

tahun terakhir. 

 
Di dalam Madrasah MI Ma’arif Mayak pada 

Tahun pelajaran 2002/2003 sampai dengan 2014 

keadaan siswa/siswi kelas 1 siswa baru semakin 

bertambah, setiap tahun kemungkinan ada 2 atau 3 

orang siswa.
74
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 Lihat Transkip Dokumentasi Nomor 07/D/01-IV/2019 dalam 

lampiran laporan hasil penelitian ini. 
74

 Lihat Transkip Dokumentasi Nomor 08/D/02-IV//2019 dalam 

lampiran laporan hasil penelitian ini. 
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No Tahun 

Pelajaran 

L P Jumlah Ket 

1. 2002/2003 20 14 34  

2. 2003/2004 22 15 37  

3. 2004/2005 21 19 40  

4. 2005/2006 19 16 35  

5. 2006/2007 25 20 45  

6. 2007/2008 10 9 19  

7. 2008/2009 32 22 54  

8. 2009/2010 26 29 55  

9. 2010/2011 38 29 67  

10. 2011/2012 39 22 61  

11. 2012/2013 33 32 65  

12. 2013/2014 41 53 94  

13. 2014/2014 49 47 96  
 

Tabel 4.2 Keadaan siswa baru kelas 1 tiga belas 

tahun terakhir 

 
Tahun ajaran 2001-2014 siswa/siswi MI 

Ma’arif Mayak rata-rata nilai yang mereka dapat sangat 

memuaskan dan ada peningkatan di setiap Tahunnya. 

Dalam kelulusan tersebut laki-laki dan perempuan ini 

balance (seimbang) dan semuanya bisa lulus dalam 

ujian akhir tersebut.
75

 

 

 

                                                           
75

 Lihat Transkip Dokumentasi Nomor 09/D/02-IV/2019 

lampiran laporan hasil penelitian ini. 
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K
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1. 2001/ 
2002 

13 14 27 44,15 27,09 36,85 27 - DANEM 

2. 2002 
/2003 

16 11 27 9,23 6,41 7,24 27 - UAS 

3. 2003/ 
2004 

17 15 32 9,25 5,46 7,34 32 - UAS 

4. 2004 
/2005 

13 15 28 9,50 6,22 8,01 28 - UAS 

5. 2005/ 
2006 

15 11 26 9.44 6.22 7.60 26 - UAS 

6. 2006/ 
2007 

17 12 29 8.78 6.13 7.49 29 - UAS 

7. 2007 
/2008 

17 17 34 9.04 6.77 7.60 34 - UAS 

8. 2008/
2009 

17 15 32 28.40 22.25 26.26 32 - UASBN 

9. 2009/
2010 

18 15 33 28.20 20.60 26.02 33 - UASBN 

10
. 

2010 
/2011 

21 21 42 29.50 19.20 25.83 42 - UN 

11
. 

2011 
/2012 

23 16 39 29.10 23.80 26.54 39 - UN 

12
. 

2012/ 
2013 

12 8 20 27.45 22.50 25.80 20 - UN 

13
. 

2013/ 
2014 

33 20 53 29.15 12.65 22.19 53 - UN 

 

Tabel 4.3 Hasil kelulusan siswa/siswi Mi 

Ma’arif Mayak Tonatan Ponorogo 
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5. Struktur Organisasi 

Aktivitas belajar mengajar di MI Ma’arif 

Mayak Ponorogo begitu padat sebagaimana lembaga 

pendidikan lainnya. Oleh karena itu, diperlukan 

manajemen pendidikan yang tepat agar semua tujuan 

dapat tercapai dengan maksimal. 

Untuk mewujudkan suatu manajemen yang 

baik maka dibentuklah suatu organisasi. Penyusunan 

organisasi ini bertujuan untuk memudahkan sistem 

kerja di lingkungan sekolah. Susunan kepengurusan 

di MI Ma’arif Mayak Ponorogo sudah bersifat 

organisasi yang struktur. 

Adapun struktur organisasi di MI Ma’arif 

Mayak Ponorogo adalah sebagai berikut: 
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STRUKTUR ORGANISASI 

 

 

   

    

 

 

 

   

 

 

Gambar 4.4 Skema Struktur Organisasi MI Ma’arif 

Mayak Tonatan Ponorogo periode 2018-

2019 

 

KETERANGAN  

       = Garis koordinasi 

 = Garis Instruksi 

 

YAYASAN LP MA’ARIF 

NU PONOROGO 

PENGURUS MI MA’ARIF 

MAYAK 

KEPALA MADRASAH KOMITE 

MADRASAH 

TATA USAHA 

PERPUS/LAB 

GURU  (WALI 

KELAS) 

 

MURID 
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6. Sarana Dan Prasarana 

Salah satu aspek yang seharusnya mendapat 

perhatian utama oleh setiap pengelola pendidikan 

adalah mengenai fasilitas pendidikan. Sarana 

pendidikan umumnya mencakup semua fasilitas 

yang secara langsung dipergunakan dan menunjang 

proses pendidikan. Jadi, secara umum sarana dan 

prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu 

proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan 

publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia 

maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan 

dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan 

rencana. 

Prasarana MI Ma’arif Mayak meliputi :  

1. Ruang belajar  :  12 ruang  

2.  Ruang kepala sekolah  :  1 ruang 

3. Ruang guru      :  1 ruang 

4. Ruang Tata Usaha :  1 ruang 

5. Ruang Perpustakaan :  1 ruang 

6. Ruang Lab. Komputer :  1 ruang 
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Sarana MI Ma’arif Mayak meliputi :  

1. Ruangan kelas multi media 

2. Buku pelajaran dilengkapi alat bantu pelajaran 

3. Buku bacaan penunjang/koleksi buku 

perpustakaan 

 

7. Program Rencana Strategis Madrasah  

Berdasarkan Analisis SWOT yang 

melibatkan pengurus, Komite Sekolah, Kepala 

Sekolah dan seluruh guru, yaitu mengoptimalkan 

kekuatan dan peluang yang dimiliki serta mengatasi 

kelemahan dan hambatan Madrasah, perlu 

diterapkan langkah-langkah dan strategi perencanaan 

guna mencapai visi dan misi serta tujuan madrasah. 

No Sasaran Program Kerja 

A Peningkatan 

kwantitas 

murid baru 

a. Pendekatan dengan 

RA/TK sekitar 

b. Kemah akhir tahun 

c. Membuat Brosur 

Pendaftaran 

d. Penyebaran Informasi 

lewat murid, alumni dan 

orang tua murid. 

B Peningkatan 

Kwalitas 

Murid 

a. Melaksanakan jam 

pelajaran tambahan 

b. Menambah pelajaran 

muatan local 
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No Sasaran Program Kerja 

c. Mengikuti lomba mata 

pelajaran 

d. Latihan Semester dan 

UAS 

e. Mengoptimalkan 

perpustakaan, kegiatan 

olahraga, ektra dan 

keagamaan. 

C Kegiatan 

Ekstra-

kurikuler 

a. Kegiatan Kepramukaan 

dan Olah Raga 

b. Sholat Dhuhur 

berjama’ah 

c. Study tour 

d. Pelajaran tambahan 

computer 

e. Pelajaran Alquran  

D Disiplin a. Melaksanakan upacara 

bendera 

b. Sangsi bagi yang 

melanggar tatib  sekolah 

c. Koordinasi dengan orang 

tua murid 

E Kwalitas guru a. Mengikuti pelatihan, 

seminar pendidikan, 

kursus dan sejenisnya 

b. Mengikuti KKG & 

MGMP 

c. Aktif dalam KKM dan 

KK Ma’arif 

d. Study banding 

e. Evaluasi satu bulan sekali 

f. Meningkatkan 

kesejahteraan guru 
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No Sasaran Program Kerja 

F Sarana 

prasarana 

a. Pengadaan komputer dan 

furniture 

b. Penambahan ruangan 

c. Pengadaan buku 

penunjang dan alat 

peraga 

d. Perbaikan meja dan 

bangku murid 

e. Pengadaan almari kelas 

f. Pengadaan rak buku 

perpustakaan 
 

Tabel 4.5  Program kerja MI Ma’arif Mayak 

Tonatan Ponorogo 

 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Pelaksanaan Penggunaan Metode Alquran 

Dalam Pembelajaran Baca Alquran Di MI 

Ma’arif Mayak 

Pembelajaran ialah membelajarkan yang 

menggunakan azaz pendidikan maupun teori belajar 

yang merupakan penentu utama keberhasilan 

pendidikan. Pembelajaran merupakan proses 

komunikasi dua arah. Mengajar dilakukan oleh guru 

sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh 

siswa. Pembelajaran merupakan pendidikan untuk 
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mendidik siswa dalam menyerap teori belajar yang 

merupakan keberhasilan siswa dalam belajar.
76

  

Alquran sebagai kitab suci umat Islam yang 

berfungsi sebagai petunjuk dan pedoman bagi setiap 

muslim, oleh karena itu Alquran harus diajarkan 

sedini mungkin agar dapat dipahami dengan baik. 

kemampuan membaca Alquran yang dimiliki anak 

akan dapat menjunjung kelancaran dalam belajarnya, 

baik ketika dijenjang sekolah dasar, menengah, 

maupun tingkat perguruan tinggi.  

Peserta didik harus bisa membaca Alquran 

setidaknya mereka pernah belajar walaupun hanya 

sedikit, seperti pepatah mengatakan “sedikit demi 

sedikit lama-lama menjadi bukit”. Bisa dikatakan 

bahwasannya jika peserta didik mau belajar maka 

lama-lama mereka akan tahu dan bisa merasakan 

betapa manisnya dalam mencari Ilmu. Bahkan 

alangkah indahnya jika peserta didik mau 

mempelajarinya sampai dengan titik jenuh mereka, 

dan ada baiknya juga mereka menyalurkan Ilmunya 

kepada teman-teman atau adik kelas mereka. 

                                                           
76

 Ramayulius, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kalam 

Mulia,2008),239. 
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Terutama dalam belajar membaca Alquran bisa 

membawa kita kejalan yang benar jika kita 

mempunyai keinginan untuk belajar membaca dan 

menghafalkannya. 

Madrasah Ibtidaiyah merupakan suatu 

lembaga pendidikan yang dibawah naungan Yayasan 

Pendidikan Ma’arif NU Ponorogo, dengan Piagam 

Lembaga Pendidikan Ma’arif NU yang 

menggunakan metode salafiyah haditsah dengan 

semboyan: 

 َْلُمَح  َفظىُة َعَلى  ْلَ ِدْيِْ  لصا  ِلْح َ  اَلْخُد بِ  ْلَِْدْ ِد ْ اَلْصَلْح 

“Melestarikan hal-hal lama yang baik dan 

mengembangkan hal-hal baru yang lebih baik dan 

bermanfaat” 

 

Dalam kegiatan pembelajaran MI Ma’arif 

Mayak juga melestarikan hal-hal yang lama dan di 

anggap baik seperti sebelum di mulainya kegiatan 

belajar mengajar diwajibkan untuk membaca 

Alquran bagi siswa yang sudah lancar dan belum 

lancar akan diajarkan membaca Alquran. Adapun hal 

yang dianggap baru dan bermanfaat di MI Ma’arif 

Mayak ini adalah penggunaan metode qiro’ati, 

karena metode qiro’ati ini dianggap metode yang 
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tepat bagi siswa dan siswi yang belum bisa membaca 

Alquran. Metode qiro’ati merupakan salah satu 

model pembelajaran yang sudah sangat lama. 

Metode ini ialah membaca Alquran yang langsung 

memasukkan dan mempraktekkan bacaan tartil 

sesuai dengan qoidah ilmu tajwid sistem pendidikan 

dan pengajaran metode qiro’ati ini mulai sistem 

pendidikan berpusat pada murid. Dengan 

menggunakan metode ini diharapkan siswa mampu 

membaca Alquran dengan baik dan benar yakni 

dengan menerapkan prinsip-prinsip yang telah ada 

dan bagi pengajar diharuskan lebih mengembangkan 

strategi pembelajaran metode ini. Dalam belajar itu 

tidak ada kata istilah berhenti untuk mencari Ilmu, 

kita sebagai Umat Islam harus bisa membaca 

Alquran. Sebagaimana yang dituturkan beliau Ibu 

Ida Lathifatuz Zahro S.Pd selaku pembimbing 

pembelajaran Metode qiro’ati.   

“Belajar Alquran itu tidak ada habisnya 

sampai hari akhirpun, belajar membaca Alquran 

masih tetap ada dan tidak akan punah kecuali 

Allah yang berkehendak yang lain. Di sini siswa 

diajarkan membaca Alquran karena siswa disini 

diwajibkan untuk bisa membaca Alquran. Dan 

sekolah ini adalah cabang NU, jadi, para guru 
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bersepakat bahwa murid harus bisa membaca 

Alquran”.
77

 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas mencari 

Ilmu tidak ada habisnya, apalagi belajar Alquran. 

Murid MI Ma’arif Mayak diwajibkan untuk bisa 

membaca Alquran, karena anak jaman sekarang itu 

langka yang bisa membaca Alquran. Bahkan mereka 

mementingkan permainannya di banding membaca 

Alquran, maka dari itu sekolah MI M’arif Mayak 

diadakan pembelajaran tambahan, yaitu setelah 

sekolah pagi mereka belajar Alquran dan di bimbing 

oleh guru fansnya. Metode qiro’ati merupakan 

metode yang sesuai untuk belajar membaca Alquran, 

karena dalam metode ini menggunakan sistem tartil 

atau membaca dengan fasih baik dari segi panjang-

pendek, makhraj, dan tajwidnya. Sebagaimana yang 

dituturkan beliau ibu vira: 

“Metode qiro’ati digunakan berdasarkan 

ide bapak kepala sekolah. Karena,   ketika pagi 

sebelum masuk mata pelajaran siswa/siswi 

hafalan atau muraja’ah banyak yang belum bisa 

baik dari segi makharijul huruf, tajwid dan 

panjang pendeknya bacaan Alquran. Berdasarkan 

hal tersebut kemudian diangkat dalam rapat oleh 

                                                           
77

 Lihat Transkip Wawancara Nomor 01/W/04-III/2019 dalam 

lampiran laporan hasil penelitian ini. 
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semua yang berpihak, dan memutuskan untuk 

menggunakan metode pembelajaran Alquran 

melalui metode qiro’ati”.
78

 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas yang 

melatar belakangi penggunaan metode qiro’ati 

adalah karena banyak siswa yang tidak bisa 

membaca Alquran, maka dari itu dari pihak guru 

mengadakan metode qiro’ati dalam mengajar siswa 

membaca Alquran. Belajar Alquran tidak cukup 

sampai di sini saja, akan tetapi guru juga berencana 

untuk menambah metode seperti metode ummi, 

metode wafa’ dan masih banyak lagi yang akan 

diajarkan oleh guru. Setelah metode qiro’ati ini 

selesai dan murid benar-benar sudah menguasai 

maka akan dinaikkan ketingkat metode ummi. 

Sebagaimana yang dituturkan ibu Ida: 

“Setelah metode qiro’ati ini selesai guru 

menaikkan siswa ketingkat metode ummi, supaya 

siswa mengetahui bahwa metode belajar Alquran 

itu tidak hanya metode qiro’ati saja, akan tetapi 

ada yang lainnya”.
79

 

 

                                                           
78

 Lihat Transkip Wawancara Nomor 02/W/06-III/2019 dalam 

lampiran laporan hasil penelitian ini. 
79

 Lihat Transkip Wawancara Nomor 03/W/08-III/2019 dalam 

lampiran laporran hasil penelitian ini. 
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Berdasarkan hasil wawancara diatas siswa 

yang belajarnya sudah lancar dan sudah baik dalam 

bacaannya, maka guru akan menaikkan ketingkat 

metode ummi. Karena disekolah MI Ma’arif Mayak 

itu menggunakan berbagai metode, agar siswa tidak 

hanya mengenal metode qiro’ati saja. Untuk cara 

pembelajarannya juga sangat mudah, yakni murid 

mendengarkan guru membaca atau dengan tartil. 

Setelah itu murid menirukan sampai selesai 

membacanya. Kemudian guru menyuruh siswa satu 

persatu untuk membaca. Jadi, guru mengetahui 

kemampuan semua muridnya. Sebagaimana yang 

telah disampaikan oleh ibu vira: 

“Cara belajar menggunakan metode itu 

mudah asalkan murid tersebut mau belajar pasti 

akan faham. Caranya yaitu siswa mendengarkan 

intruksi dari guru dan memperhatikan apa yang 

telah diajarkan oleh guru dari segi panjang-

pendeknya, tajwid dan makhrajnya, dari situlah 

siswa bisa mengerti bacaan-bacaan yang ada di 

Alquran, dan cara membacanya menggunakan 

tartil”.
80

 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas ialah 

belajar Alquran itu mudah asalkan siswa mempunyai 

                                                           
80

 Lihat Transkip Wawancara Nomor 04/W/14-III/2019 dalam 

lampiran laporan hasil penelitian ini. 
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keinginan dan niat yang kuat untuk bisa membaca 

Alquran. Dan cara belajarnya juga tidak terlalu sulit, 

akan tetapi jika ada murid yang IQ-nya rendah 

mungkin sulit untuk memahaminya, karena tidak 

semua orang itu mempunyai IQ yang sama. Jadi, 

menurut mereka pembelajaran ini ada yang 

menganggap mudah dan ada juga yang menganggap 

susah.       

 Cara guru mengajarkannya juga tidak terlalu 

sulit, jika guru menjelaskan pelajaran metode 

qiro’ati tersebut dan siswa mendengarkan dengan 

khidmat maka siswa tersebut akan faham. Pelajaran 

akan dilanjutkan dengan cara guru menyuruh 

membaca dengan maju kedepan. Jika guru 

menjelaskan pelajaran dan siswa belum faham maka 

guru guru akan mengulangi kembali. Karena 

membaca Alquran itu tidak semena-mena dan 

tajwidnya juga harus faham. Agar pelafalan dan 

maknanya tidak salah, jadi harus diteliti dan 

dicermati dengan benar. Sebagaimana yang 

dituturkan ibu Vira: 
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“Siswa harus diajarkan dari awal untuk 

menuju kebenaran agar suatu saat tidak salah dan 

terjerumus dalam kejelekan”.
81

 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, guru 

tidak mungkin mengajarkan hal-hal yang tidak baik, 

sejak awal guru sudah mengajarkan hal yang positif, 

agar siswa tidak terjerumus kedalam kejelekan, 

sebelum siswa MI Ma’arif Mayak ini belum 

mengenal dunia luar alangkah baiknya kita belajar 

membaca Alquran, dan untuk waktunya yaitu pada 

sore hari. Dengan diadakan waktu sore ini siswa agar 

tidak menyalah gunakan waktu tersebut dengan 

bermain yang tidak ada gunanya.  

 Kegiatan inti pembelajaran dimulai dengan 

memberikan sedikit ulasan tentang pemahaman 

konsep metode qiro’ati, serta membagikan beberapa 

lembar buku metode qiro’ati yang telah kami 

siapkan. Kami memberikan arahan dan bimbingan 

kepada siswa untuk mendengarkan terlebih dahulu 

kemudian menirukan lafadznya. Tata cara 

pembelajaran metode qiro’ati yang kami lakukan 

pertama, guru mengucapkan salam dalam keadaan 

                                                           
81

 Lihat Transkip Wawancara Nomor 05/ W/16-III/2019 dalam 

lampiran laporan hasil penelitian ini. 
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duduk rapi, lalu membaca surah Al-fatihah bersama-

sama (mulai ta’awudz), dilanjutkan berdo’a untuk 

kedua orang tua kita  
  ل اْ َنِ (٢)  ْلَع َلِمنيَ  َربِّ  لِلاهِ   اَْْمدُ (١)  ل اِحيمِ   ل اْ َنِ   للاهِ  ِبْسمِ 

 َاْسَتِعنيُ  َ ِ  ا ؾَ  اَػْعُ دُ  ِ  ا ؾَ (٤)  لدِّ نِ   َػْوـِ  َم ِل ِ (٣)  ل اِحيمِ 
 َعَلْيِ مْ   َاْػَعْمتَ   لاِ  نَ  ِص َ طَ (٦)  ْلُمْسَتِ يمَ   لصِّ َ طَ   ْهِداَ (٥)

 (٧)  لضا لِّنيَ  َ ال َعَلْيِ مْ   ْلَمْ ُضوبِ  َ ْ ِ 
Dilanjutkan do’a awal pelajaran secara 

serempak. Guru membaca terlebih dahulu, lalu siswa 

menirukannya. 

 *َربِّ  ْ ِفْ ِ  َ ِلَو ِلَديا َ لِْلُمْؤِمِ نْيَ  َِمنْيَ 
 * َ َ سِّْ  ِ   َْم ِيْ * َربِّ  ْش َْح ِ  َصْدرِيْ 

  َػْفَ ُه  َػْوِ  * َ  ْحُلْل ُعْ َدَ  ِمْن لَِّس ِا 
َتْح لََ   بَ بَػَ   بِ ْلُ ْ َ ِف  ْلَعِظْيِم   *  َ فَػتا ُح  َ  َعِلْيُم  ِفػْ

َاْصُ  مَِّن  هلِل َ فَػْتٌح َ  ِْ ٌب َ َبشِِّ   ْلُمْؤِمِ نْيَ  
 * َللاُ ما اَػوِّْر ِبِكَت ِبَ  َبَص ِْي 

  َ َ ْطِلْ  ِبِه ِلَس ِاْ َ  ْش َْح ِبِه َصْدرِْي 
 فَِ ااُه الَ َحْوَؿ َ الَ  ُػواَ  ِ الا ِب َ 

   َ  ِااُه الَ َحْوَؿ َ الَ  ُػواَ  ِ الا بِ هلِل  ْلَعِليِّ  ْلَعِظْيِم 
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Dan selanjutnya yaitu menyampaikan materi 

pembuka pada jilid 1 yaitu pengenalan huruf 

hijaiyah. Sebagai mana yang dituturkan ibu vira: 

“Sebelum pembelajaran berlangsung siswa 

berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada 

hari ini diberikan kelancaran, dan ketika guru 

membacakan siswa diharapkan untuk 

menirukan”
82

 

 

Dari hasil observasi diatas, ketika 

pembelajaran akan dimulai siswa berdo’a terlebih 

dahulu, harapannya agar pembelajarannya diberikan 

kelancaran. Melangkah pada tahap bac-simak, siswa 

membaca secara bergantian dengan urut absen, agar 

kegiatan pembelajaran maksimal dan hasil yang 

memuaskan. Pada kenyataannya dilihat dari kegiatan 

baca-simak ini ada sebagian siswa yang belum bisa, 

dan akhirnya kami menuntun membaca siswa yang 

belum bisa membaca tersebut.sebagaimana yang 

dituturkan beliau ibu Ida: 

“Penerapan metode qiro’ati  yakni setiap siswa 

menyetorkan bacaan secara fasih, tartil atau 

membaca pelajaran yang sudah di ajarkan 

                                                           
82

 Lihat Transkip Wawancara Nomor 06/W/18-III/2019 dalam 

lampiran laporan hasil penelitian ini. 
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sebelumnya satu persatu dengan mahkraj yang 

baik”.
83

 

 

Para siswa terlihat antusias dengan 

diadakannya pembelajaran Alquran melalui metode 

qiro’ati ini. Siswa juga menyadari kalau belum bisa 

membaca dan membedakan huruf atau panjang 

pendeknya. Akan tetapi, setelah menjelang beberapa 

bulan siswa mulai terlihat bosan dengan diadakan 

pembelajaran ini. Ada sebagian siswa yang masih 

tidak kunjung membaik atau belum ada 

perkembangan sama sekali.  

Dari sebagian siswa, masih terdapat siswa 

yang bacaan Alqurannya kurang baik. masalah 

tersebut membuat para pembimbing pembelajaran 

Alquran dengan menggunakan metode qiro’ati 

berfikir keras untuk mencari solusi yang mudah bagi 

siswa dalam meningkatkan kemampuan bacaan 

Alquran mereka, seperti diadakanya nderes/  

membaca Alquran sebelum di mulai KBM (kegiatan 

belajar mengajar). Sebagaimana yang dituturkan 

oleh ibu ida: 

                                                           
83

 Lihat Transkip Wawancara Nomor 07/W/20-III/2019 dalam 

lampiran laporan hasil Penelitian ini. 
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“Upaya yang kami lakukan yaitu nderes Alquran 

selama 20 menit sebelum dimulainya proses 

kegiatan belajar mengajar”.
84

 

 

Diadakannya nderes Alquran selama 20 

menit sebelum dimulainya proses kegiatan belajar 

mengajar, diharapkan dapat meningkatkan kualitas 

bacaan Alquran siswa. Melihat dari upaya yang 

dilakukan oleh pembimbing pembelajaran Alquran 

menggunakan metode qiro’ati di MI Ma’arif Mayak 

ini, sebenarnya yang dilakukan oleh para 

pembimbing sudah baik, hanya saja tergantung 

minat para siswa untuk membaca Alquran itu kuat 

atau tidak. Jikalau niat mereka untuk bisa membaca 

Alquran ini sangat kuat maka mereka akan cepat 

lancar dan bisa membedakan huruf hijaiyah dan lain 

sebagainya. Akan tetapi, jika minat belajar siswa 

tidak ada maka siswa tersebut tidak bisa memahami 

apa itu huruf hijaiyah dan panjang-pendeknya huruf 

tersebut. Dalam mempelajari Alquran membutuhkan 

waktu yang sangat lama, karena di dalam Alquran 

terdapat makna-makna yang tidak mudah untuk 

difahami, maka dari itu untuk mempelajari Alquran 

                                                           
84
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membutuhkan waktu yang sangat lama. Begitu juga 

dalam mempelajari bacaan Alquran dengan metode 

qiro’ati, sebagaimana yang dituturkan ibu ida; 

“Dalam pelaksanaan pembelajarannya yaitu 

mulai jam 13:00 sampai dengan 14:30, siswa 

tidak ada yang telat dalam pembelajaran tersebut, 

karena setelah sekolah mereka tidak langsung 

pulang akan tetapi dilanjutkan dengan 

pembelajaran Alquran tersebut”.
85

 

 

Madrasah MI Ma’arif bersepakat 

mengadakan pembelajaran Alquran ini mulai pukul 

13:00 -14:30. Dan siswa pun antusias dengan waktu 

yang telah ditetapkan oleh Madrasah MI Ma’arif 

tersebut, siswa juga tidak langsung pulang akan 

tetapi setelah kegiatan belajar aktif selesai siswa 

melanjutkan kegiatan pembelajaran Alquran dengan 

menggunakan metode qiro’ati. Dalam setiap 

pembelajaran pasti ada evaluasi untuk mengukur 

seberapa jauh tingkat pemahaman siswa 

diperlukannya. Evaluasi ialah proses menentukan 

nilai untuk suatu hal atau objek yang berdasarkan 

pada acuan-acuan tertentu untuk menentukan tujuan 

tertentu. Dalam pembelajaran, evaluasi dapat 
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diartikan sebagai proses pengukuran strategi yang 

digunakan dalam upaya mencapai tujuan 

pembelajaran. Data yang diperoleh dari hasil 

pengukuran tersebut akan digunakan sebagai analisis 

situasi program berikutnya. Begitu juga dengan 

metode qiro’ati memiliki evaluasi tertentu 

sebagaimana siswa bisa naik pada jilid selanjutnya. 

Sebagaimana yang dituturkan oleh Ibu Ida: 

“Untuk evaluasinya berupa soal tertulis serta tes 

baca Alquran , soal ini untuk melihat seberapa 

kemampuan siswa dalam belajar baca Alquran”.
86

 

 

Dari hasil wawancara diatas menjelaskan 

bahwa penggunaan metode qiro’ati di MI Ma’arif 

Mayak untuk mengetahui kemampuan siswa dalam 

belajar baca Alquran guru menggunakan evaluasi 

tertulis dan tes membaca, Dalam penilaiannya guru 

menyuruh siswa untuk mengerjakan soal serta tes 

membaca Alquran. Dalam mengerjakan siswa harus 

fokus dengan soalnya. Adapun dalam pelaksanaan 

evaluasi memiliki kriteria nilai yang berbeda-beda, 

kriteria penilaian seperti tajwid, pelafalan makhraj, 

panjang-pendeknya dan lain sebagainya. Masing-
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masing model evaluasi tersebut memiliki asumsi-

asumsi dasar dan implikasi-implikasi tertentu, baik 

terhadap tujuan pembelajaran, proses belajar 

mengajar maupun kriteria yang ditetapkannya. 

Sebagaimana yang di tuturkan ibu vira: 

“Kami hanya menilai dari segi tajwid, pelafalan 

makhraj, panjang pendeknya bacaan tersebut 

sudah ada perkembangan atau belum, dari siswa 

yang kami pandu sudah banyak siswa yang 

bacaannya sudah baik dan benar”.
87

 

 

Jadi, penggunaan metode qiro’ati di MI 

Ma’arif Mayak untuk sementara dalam penilaiannya 

hanya menitikberatkan pada tajwid, pelafalan 

makhraj, panjang pendeknya bacaan siswa. Agar 

siswa lebih mudah untuk belajar dan mengingatnya. 

Akan tetapi jika hanya mengingat dan tidak 

mempelajarinya siswa tidak akan mudah dalam 

memahaminya. Setelah adanya penilaian walaupun 

penilaian secara tidak tertulis dengan berbagai 

kriteria tertentu, memiliki hasil dari kegiatan 

tersebut. Terkait dengan kemampuan siswa dalam 

membaca Alquran setelah mengikuti kegiatan 

pembelajaran Alquran dengan menggunakan metode 
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qiro’ati siswa sudah banyak perubahannya. 

Sebagaimana yang dituturkan ibu Ida: 

“Untuk kemampuan siswa setelah mengikuti 

pembelajaran Alquran melalui metode qiro’ati 

sudah ada peningkatan. Akan tetapi para siswa 

masih butuh bimbingan secara terus menerus agar 

lebih baik lagi baik dari segi membacanya yang 

awalnya belum bisa membaca Alquran sekarang 

sudah bisa membaca Alquran. Untuk saat ini 

tinggal siswanya saja mau nderes/ membaca 

Alquran atau tidak, ”.
88

 

 

Dari hasil wawancara diatas dapat kita 

simpulkan bahwa dalam pembelajaran Alquran 

dengan metode qiro’ati sudah ada peningkatan dari 

gaya bacaan siswa, akan tetapi siswa masih perlu 

bimbingan yang lebih dari guru agar bacaannya 

semakin baik. Kemudian ketika dirumah orangtua 

juga harus membimbingnya agar cara belajar 

membacanya tidak lupa. Dalam membaca Alquran 

makharijul huruf dan tajwid sangatlah diperlukan, 

karena ketika kita tidak tepat dalam pelafalan huruf 

dan tajwidnya, maka akan dapat merubah makna 

atau arti dari Alquran tersebut. Jadi, di sini peran 

makharijul huruf dan tajwid sangat diperlukan 
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sekali, agar tidak terjadi kesalahan yang fatal. 

Setelah evaluasi tersebut selesai guru mengadakan 

perlombaan antar kelas yang akan diwakili 3 orang 

perkelasnya. Sebagaimana yang dituturkan beliau 

ibu Vira: 

“jika ada perlombaan siswa akan berebut untuk 

dijadikan perwakilan kelas masing-masing, akan 

tetapi saya acak agar adil dalam pemilihan siswa 

yang akan mengikuti lomba” 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, 

semangat siswa memag luarbiasa ketika mau 

diadakannya perlombaan, dan asalkan mereka dapat 

bimbingan dan dukungan dari guru dan orang tua, 

siswa akan bertambah semangat dalam mengikuti 

perlombaan ini. Dalam perencanaan lomba membaca 

Alquran dengan menggunakan tartil, dan waktu yang 

kami berikan adalah pada hari jum’at, dan untuk hari 

jum’at ini biasanya digunakan untuk ekstrakurikuler 

pramuka, maka untuk kepramukaan diliburkan dan 

diganti dengan acara perlombaan tersebut. 
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2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Penggunaan 

Metode Qiro’ati Dalam Pembelajaran Baca 

Alquran Di Mi Ma’arif Mayak 

Faktor pendukung dalam penggunaan metode 

qiro’’ati yang mendukung keberhasilan dalam 

mengembangkan baca Alquran. Komitmen yang 

kuat dari dewan guru untuk meningkatkan 

pembelajaran membaca Alquran. Faktor pendukung 

lainnya yaitu: (1) adanya masyarakat yang 

berpartisipasi dalam penggunaan metode qiro’ati 

dalam pembelajaran baca Alquran.(2) siswa butuh 

motivasi yang kuat dari orang tua dan guru. (3) siswa 

kurang antusias terhadap penggunaan metode 

qiro’ati. (4) siswa terpengaruh oleh teman untuk 

tidak masuk sekolah. Hal ini mungkin bisa 

disebabkan karena para siswa mulai bosan dengan 

penggunaan metode qiro’ati ini, atau kurang menarik 

cara mengajarnya. Buktinya terdapat sebagian siswa 

hanya datang dan menirukan apa yang telah 

diajarkan oleh guru tanpa persiapan. 

Masalah yang kami temui dalam 

pembelajaran membaca Alquran sangat banyak, 

salah satunya yaitu ketika guru mengajar tidak 
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menggunakan strategi terlebih dahulu. Jika guru 

tidak menggunakan strategi maka siswa tidak 

semangat, karena yang diajarkan sama seperti 

minggu lalu. Setiap pertemuan tidak ada strategi atau 

media yang beliau berikan, terkadang hanya 

menyanyi atau menggunakan yel-yel. Jadi, ketika 

mengajar itu tidak ada media sama sekali, dengan 

tidak adanya media yang guru berikan siswa tersebut 

jarang yang memperhatikan, mereka malah sibuk 

dengan permainannya sendiri. Sebagaimana yang 

dikatakan beliau ibu Ida: 

“Saya tidak menggunakan media atau strategi 

apa-apa, hanya menggunakan buku pedoman dan 

Alquran” 

 

Kemerosotan antusias para siswa mungkin 

bisa disebabkan strategi yang digunakan oleh para 

pembimbing atau pengajar monoton/ tidak menarik, 

sehingga para siswa mudah bosan dan malas untuk 

mengikuti pembelajaran ini. Jadi, minat yang kuat 

dari siswa sangat diperlukan guna meningkatkan 

kaulitas bacaan baik dari segi panjang-pendek, 

mahkraj dan tajwidnya yang baik dan benar. Atau 

bisa juga disebabkan tidak adanya faktor pendukung 

yang bisa dijadikan contoh seperti video cara 
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pelafalan makhraj yang tepat, tajwid yang benar dan 

lain sebagaimana yang dituturkan ibu vira: 

“Untuk faktor pendukung kami belum 

menggunakan, dan untuk sementara ini kami 

hanya menggunakan buku panduan dan buku jilid 

belum bisa menggunakan media elektronik”.
89

 

 

Jadi, selama kegiatan pembelajaran Alquran 

dengan metode qiro’ati belum menggunakan faktor 

penunjang pembelajaran, melainkan hanya 

mengandalkan buku panduan dan buku jilid yang 

terdiri dari jilid 1 sampai jilid 6. Di dalam 

pembelajaran ini guru juga belum bisa menggunakan 

media yang lebih efektif untuk siswa dalam belajar 

Alquran, karena kurangnya fasilitas dan untuk saat 

ini masih menggunakan yang manual saja. Dalam 

pembelajaran Alquran memerlukan latihan terhadap 

siswa, agar mengetahui perubahannya selama 

mengikuti pembelajaran Alquran ini. Oleh karena 

itu, sering siswa terlatih mengulangi sesuatu maka 

kecakapan dan pengetahuan siswa tersebut akan 

semakin banyak dikuasai secara mendalam. 

Sebagaimana yang dituturkan oleh ibu Ida: 
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“Agar mengetahui sampai mana kemampuan 

siswa dalam menguasai pembelajaran Alquran 

melalui metode qiro’ati, jika masih ada siswa 

dalam kesulitan membaca, maka guru akan lebih 

meningkatkan lagi dalam mengajarnya”.
90

 

 

Jadi, dalam mengajar guru harus mengetahui 

semua kemampuan siswa dalam menguasai 

pembelajaran Alquran, agar kita tahu seberapa 

kemampuan yang mereka miliki, jika mereka belum 

mampu untuk belajar membaca maka kita akan 

memberi teguran dan memberikan bimbingan 

langsung kepada siswa dengan cara mencontohkan, 

cara membacanya yang baik dan benar. Selain itu 

guru juga memberikan tugas khusus agar siswa 

tersebut mau belajar, seperti pr untuk menulis ayat 

dan lain sebagainya. Terkait dengan peran guru 

membimbing siswa dalam belajar membaca Alquran, 

tidak lepas dari kendala dalam membimbing. Faktor 

penyebab dan mengakibatkan hambatan dalam 

belajar itu sudah pasti ada. Seperti siswa yang susah 

diarahkan oleh gurunya. Sebagaimana yang 

dituturkan ibu Ida: 
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“Dalam pembelajaran itu pasti ada saja 

kendalanya, terutama anak-anak yang kurang 

mampu dalam membaca Alquran, serta ada yang 

belum bisa membedakan huruf hijaiyah, 

perilakunya juga masih seenaknya sendiri,dan 

kita sebagai guru berusaha untuk mengatasinya 

dengan cara berperilaku yang baik kepada 

siapapun itu”.
91

 

 

Dari hasil wawancara tersebut, guru dalam  

mengatasi kendala ini dengan memberikan 

bimbingan dengan cara setiap pembelajaran selesai 

guru memanggil siswa yang kemampuannya masih 

kurang atau belum bisa membaca Alquran 

diharapkan maju kedepan untuk di ajari satu persatu 

dengan menggunakan media iqro’ yang sesuai 

kemampuan mereka. Guru juga berpesan kepada 

siswa agar dirumah belajarnya ditingkatkan lagi. 

Guru juga memberikan tugas untuk siswa agar tetap 

mau belajar. Dan ketika anak-anak yang berperilaku 

tidak sewajarnya, maka guru menegur kepada siswa 

yang berprilaku tidak pantas dikelas, dan guru 

berpesan agar tidak mengulangi kembali.   

Di dalam pembelajaran berlangsung saya 

melihat dari sebagian siswa itu ada yang ramai dan 
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tidak memperhatikan apa yang dilakukan oleh 

pembimbing yang didepan, dan tingkah laku siswa 

tersebut juga kurang baik, dengan teman sendiri 

siswa bertengkar dan mengakibatkan pembelajaran 

tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya.
92

 

Sebagaimana yang dituturkan ibu vira: 

“Terkadang jika pembelajaran berlangsung siswa 

banyak yang ramai dan gaduh sendiri tidak 

memperhatikan apa yang saya sampaikan, 

sehingga saya kesulitan untuk mengatur anak-

anak tersebut”
93

 

 

Dari hasil observasi di atas, guru sangat 

keberatan atau kewalahan dalam mengatasi siswa 

yang ramai dan tidak memperhatikan apa yang 

disampaikan oleh guru tersebut. Siswa hanya jika 

ada bentakan dari gurunya mereka baru terdiam dan 

mulai memperhatikan pembelajaran tersebut. Setelah 

beberapa waktu mereka ramai lagi. Dan jika guru 

membacakan mereka tidak mau menyimak, mungkin 

karena pengaruh teman satu dengan teman yang lain 

sehingga mereka tidak fokus dalam belajar. 
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Sebagaimana yang dituturkan beliau ibu vira: 

“ketika guru memberikan tugas atau Pr, siswa 

terkadang ada yang tidak mengerjakan, padahal 

mbak, pr-nya itu tidak sulit, hanya disuruh 

mencari hukum-hukum bacaan yang berada di 

alquran, dan surahnya sudah ditentukan oleh 

guru, itu pun ada yang tidak mengerjakan 

mbak”
94

 

 

Dari hasil wawancara diatas dapat kita 

simpulkan bahwa siswa itu berbeda-beda, ada yang 

rajin dan ada juga yang malas, mereka diberi tugas 

oleh guru pembimbing agar mereka mau belajar dan 

mau mengingat apa yang telah disampaikan oleh 

guru. Belajar mencari hukum-hukum bacaan itu 

sangat penting, jika mereka seperti ini terus mereka 

tidak akan tahu hukum bacaan-bacaan yang berada 

di Alquran. Akan tetapi sebagian siswa tidak mau 

mengerjakan, dan ketika disekolah dicek satu persatu 

siswa yang tidak mengerjakan tersebut hanya diam 

saja dan kepalanya diletakkan diatas bangku. 

Sebagaimana yang dituturkan beliau ibu vira: 
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“Terkadang siswa juga ada yang tidur mbak, 

mereka dirumah kebanyakan nonton tv, sehingga 

ketika disekolah mereka ngantuk”
95

 

 

Ketika disekolah siswa ada yang tidur Guru 

jangan sampai marah menghadapi siswa ini.jengkel 

sedikitpun jangan. Justru guru harus merasa heran, 

kenapa siswa ini bisa melakukan tindakan yang baru 

pertama kali ia lakukan. Ada banyak aktivitas luar 

sekolah siswa yang terpantau oleh kita, yaitu nonton 

tv, atau yang lain sebagainya. Jika kita mengetahui 

siswa tertidur, segera bangunkan ia perlahan, minta 

siswa yang lain tidak mengganggu. Tanyakan secara 

pribadi kenapa kamu tidur dikelas, ini hanya untuk 

mengantisipasi, kalau siswa memang tertidur karena 

alasan di atas, maka guru menegurnya dan jangan 

sampai besok lagi diulangi. Dan guru menyuruh 

siswa yang tidur juntuk mengambil air wudhu 

supaya tidak ngantuk lagi.  Untuk kejadian siswa 

yang baru sekali tidur di kelas, meskipun alasannya 

salah, tidak perlu sampai dipermalukan de depan 

teman-teman. Pegang kepercayaan yang sudah ia 

berikan ke guru untuk tidak mengulangi kejadian ini 
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lagi. Lalu bagaimana kalau alasannya karena 

nongkrong sama teman-teman? Disinilah anda perlu 

memberi pemahaman. 

“Seharusnya ketika siswa dirumah, orang tua 

harus memantau anak didik mereka, sudah 

belajar atau belum, dan ketika menonton tv harus 

dibatasi agar siswa tersebut ketika aktifitas 

tubuhnya sehat dan tidak ngantuk. Jika anak didik 

dibiarkan begitu saja mereka tidak patuh dengan 

kedua orang tuanya dan menyepelekan guru 

ketika disekolah seperti tidak mau mengerjakan 

tugasnya”
96

 

 

Kemampuan berfikir merupakan suatu 

kegiatan untuk memahami sesuatu dan berusaha 

mencari jalan keluar dalam permasalahan yang 

sedang dihadapi yang melibatkan kerja otak semua 

orang pasti berpikir, namun caranya yang berbeda-

beda, berpikir secara deduktif, induktif, dan valuatif. 

Berpikir deduktif ialah proses berpikir yang bertolak 

pada proposisi yang sudah ada, menuju proposisi 

baru yang berbentuk suatu kesimpulan,yang 

kesimpulan tersebut diambil dari dua pernyataan, 

dimana pernyataan yang pertama merupakan 

pernyataan umum. Berpikir induktif ialah menarik 
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kesimpulan umum dari berbagai kejadian yang ada 

di sekitarnya. Berpikir valuatif ialah berpikir kritis, 

menilai baik-buruk, tepat atau tidaknya suatau 

gagasan. Perkembangan ide dan konsep ini 

berlangsung melalui proses penjalinan hubungan 

antara bagian-bagian informasi yang tersimpan 

didalam diri seseorang yang berupa pengertian-

pengertian yang terjadi adanya masalah. Namun 

masalah yang berada disekolah ini siswa belum bisa 

membaca dan membedakan huruf, cara berpikir 

siswa ini berbeda dengan yang lain, mereka 

berpikirnya masih lambat akan tetapi guru tidak akan 

pernah bosan mengajari siswa yang belum bisa 

membaca tersebut.
97

 Cara guru dalam mengajari 

siswa yang belum bisa membaca dan membedakan 

huruf, guru mengajari huruf hijaiyah terlebih dahulu, 

dan guru menyuruh siswa untuk menghafalkannya, 

dari segi bentuk hurufnya, urutannya, dan jika 

dijadikan lafad bunyinya seperti apa. Jadi guru tidak 

boleh bosan dengan siswa yang pola pikirnya 

dibawah teman-temannya, mungkin siswa ini tidak 
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bisa membaca dan membedakan huruf, akan tetapi 

mereka mempunyai kelebihan yang lainnya.
98

  

Dalam sebuah pembelajaran baik disekolah, 

dirumah dan dimana pun siswa berada, jika siswa 

tersebut masih SD/MI, sudah pasti ada pertengkaran 

diantara mereka. Terkadang hanya sebuah pensil 

bisa menjadi penyebab pertengkaran mereka. Dan 

saat ini guru mengetahui siswa yang bertengkar 

ketika pembelajaran berlangsung. Guru 

menghampiri mereka dan bertanya kepada siswa 

tersebut, mengapa kalian bertengkar? mereka dengan 

kompaknya menjawab “dia yang salah bu”. Guru 

kebingungan dengan sikap mereka yang saling 

menyalahkan satu sama lain. Kemudian guru 

membujuk siswa tersebut untuk damai, akan tetapi 

salah satu diantara mereka tidak mau memaafkan.
99

 

Guru berusaha membujuk siswa yang tidak mau 

memaafkan tersebut dengan kata-kata. “jika 

seseorang mau memaafkan kesalahan orang lain 

maka orang tersebut akan masuk syurga, dan jika 
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orang tersebut tidak mau memaafkan sama sekali 

maka orang tersebut akan masuk neraka”, kamu mau 

seperti itu? Tutur ibu guru. Akhirnya mereka saling 

bermaaf-maafan. Kemudian guru berpesan kepada 

semua siswa  jangan sampai dikelas ini ada yang 

bertengakar lagi, jika ada yang bertengkar ibu akan 

menghukum kalian semua. Kemudian guru 

melanjutkan pembelajaran yang waktunya tinggal 

sedikit lagi habis, karena ada pertengkaran tersebut 

sehingga waktu yang seharusnya untuk belajar 

terpotong. Jadi pembelajaran hari itu tidak kondusif. 

Sebagaimana yang dituturkan beliau ibu Ida:   

“Terkadang siswa bertengkar itu memakan waktu 

yang cukup banyak mbak, kalau bisa siswa harus 

didekati satu persatu agar mereka merasa 

diperhatikan juga oleh gurunya, sehingga siswa 

mau memperhatikan ketika belajar 

berlangsung”.
100

 

 

Guru harus bisa bersikap adil dalam 

mengajar, tidak hanya berpihak kepada siswa yang 

pandai saja, guru harus bisa menguasai ruangan. Arti 

dari kata menguasai ruangan ialah ketika guru 

mengajar jangan berada didepan saja, akan tetapi 
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guru juga berkeliling dan melihat siswa satu persatu, 

agar mereka merasa diperhatikan semua dan tidak 

ada yang pilih kasih, guru juga harus menguasai 

materi yang akan diajarkan nanti.   

 Perilaku siswa yang malas mengerjakan 

tugas atau pr merupakan salah satu hal yang sering 

ditemukan pada siswa. Sebagai guru atau orang tua 

perilaku siswa yang malas mengerjakan tugas atau pr 

terkadang menimbulkan masalah tersendiri. Namun 

sebelum membahas cara mengatasi siswa  yang 

malas mengerjakan tugas atau pr terlebih dahulu kita 

harus memahami apa sebenarnya manfaat pemberian 

tugas dan pr kepada siswa agar solusi dalam 

menangani siswa yang malas belajar. Terkadang 

seorang siswa yang malas mengerjakan tugas atau pr 

karena guru tidak proposional dalam memberikan 

tugas atau pr, biasanya guru memberikan tugas atau 

pr yang banyak sehingga siswa tidak mau 

mengerjakan tugas atau pr tersebut. Sebagai seorang 

guru maka sebaiknya dalam memberikan tugas atau 

pr kepada siswa harus sesuai dengan kemampuan 

anak didik. Sebagaimana yang dituturkan ibu vira: 
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“Jika siswa diberi tugas atau pr mereka memang 

agak susah dan banyak yang tidak 

mengerjakan”.
101

 

 

Seorang guru dituntut untuk bijak dalam 

memberikan tugas kepada siswa, guru sebaiknya 

memberikan tugas kepada siswa disaat kondisi yang 

mood belajar siswa masih baik, misalkan diawal-

awal jampelajaran dan sebaiknya menghindari 

member tugas kepada siswa disaat siswa mulai jenuh 

mengikuti pembelajaran seperti diakhir-akhir jam 

belajar. Salah satu cara mengatasi  rasa malas 

mengerjakan tugas dari siswa adalah dengan 

memberikan tugas yang memunculkan rasa ingin 

tahu siswa, oleh karena itu kemampuan guru dalam 

member sebuah tugas yang memiliki sisi menarik 

bagi diri siswa sangat berperan dalam 

membangkitkan motivasi siswa dalam mengerjakan 

tugas atau pr.       

Dari hasil wawancara di atas dapat diambil 

kesimpulan yakni: dalam pembelajaran Alquran 

dengan menggunakan metode qiro’ati sudah ada 

peningkatan dari gaya bacaan siswa, akan tetapi 

                                                           
101

 Lihat Transkip Wawancara Nomor 20/W/20-IV/2019 dalam 

lampiran laporan hasil penelitian ini. 



133 
 

 

siswa masih perlu bimbingan dari guru agar 

bacaannya semakin baik. Dalam membaca Alquran 

makhorijul huruf sagatlah diperlukan, karena ketika 

tidak tepat dalam pelafalan hurufnya, maka akan 

dapat merubah makna/arti dari Alquran tersebut. 

Jadi, di sini peran makhorijul huruf sangat 

diperlukan. 

 

3. Hasil Dari Penggunaan Metode Qiro’ati Dalam 

Pembelajaran Baca Alquran Di MI Ma’arif 

Mayak 

Dalam pembelajaran baca Alquran sudah 

pasti ada hasil yang memuaskan, baik itu positif 

maupun negatif. Dari sebuah tindakan yang 

dilakukan oleh sekelompok atau satu orang yang 

melakukan kegiatan tertentu. Dampak positif adalah 

akibat baik atau pengaruh menguntungkan yang 

didapatkan dari berbagai hal atau peristiwa yang 

terjadi, dan adapun dampak yang kurang baik ini 

mempengaruhi siswa yang lain dan menghasilkan 

kerugian dan memperburruk keadaan. Sebagaimana 

yang dikatakan Ibu Vira: 
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“sebelum diadakan pembelajaran ini bacaan 

siswa kurang baik, terutama tajwid dan panjang-

pendeknya” 

 

Hasil wawancara diatas: bahwa sebelum 

diadakan metode qiro’ati ini bacaannya kurang fasih 

dan benar. Dalam membaca Alquran bacaan tajwid 

dan panjang-pendek makhrajnya harus diperhatikan, 

karena jika pelafalannya salah maka artinya juga 

berbeda. Hal ini yang harus diperhatikan oleh guru 

dan siswa. Sebagaimana yang dikatakan ibu Vira: 

“Setelah diadakan pembelajaran Alquran melalui 

metode qiro’ati ini siswa ada perubahan, dari cara 

bacanya, tajwidnya, panjang-pendeknya, dan bisa 

membedakan huruf-huruf hijaiyah”
102

 

 

Hasil wawancara diatas, bahwa banyak sekali 

perubahan dalam diri siswa, sebelum diadakan 

metode ini siswa ada yang belum bisa membaca dan 

lain sebagainya, bahkan ada yang tidak bisa 

membedakan huruf, setelah diadakan pembelajaran 

baca Alquran melalui metode qiro’ati ini siswa 

sudah ada perubahan walaupun belum maksimal, 

setidaknya guru sudah berusaha membantu siswa 
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utuk belajar baca Alquran melalui metode qiro’ati. 

Dan perubahannya juga banyak, siswa sekarang 

sudah bisa membedakan huruf hijaiyah, dan tahu 

bacaan-bacaan tajwid, serta panjang pendeknya. Hal 

ini membuat guru dan orang tua bersyukur karena 

anak didiknya bisa tahu apa itu isi Allquran beserta 

bacaannya. Disisi lain siswa pu ada yang susah 

untuk belajar karena siswa tersebut lebih 

mementingkan permainannya daripada belajar. 

Sebagaimana yang dikatakan Ibu Ida 

“pengaruh buruk yang dilakukan siswa adalah 

mbolos sekolah, padahal dari rumah berangkat, 

akan tetapi tidak sampai disekolah. Itu saya 

pernah mendapat laporan dari walinya”
103

 

 

Hasil dari wawancara diatas, bahwa siswa 

jaman sekarang sudah berani berbohong kepada 

orang tua dan gurunya, siswa berangkat dari rumah 

akan tetapi tidak masuk sekolah, hal ini 

menyebabkan siswa ketinggalan pelajaran banyak 

dan mengakibatkan tidak naik kelas. Oleh sebab itu 

guru mempertegaskan lagi jika tidak masuk sekolah 
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harus ada surat izin yang di tanda tangani oleh 

walinya. 

Hal ini merupakan perbuatan siswa yang benar-benar 

tidak tahu aturan disekolah, sehingga siswa tersebut 

menganggap bahwa guru tidak tahu akan kejadian 

seperti ini. Kebanyakan yang dilakukan adalah siswa 

laki-laki, dan tidak sendiri akan tetapi ada 

kelompoknya. Sebagaimana yang dituturkan Ibu Ida: 

“ketika pelaksanaan pembelajaran berlangsung 

ada beberapa siswa yang tidak masuk, setelah 

diselidiki mereka bermain di mesjid terdekat dan 

tidak mau masuk sekolah” 
104

 

 

Hasil wawancara diatas, bahwa siswa yang 

tidak masuk sekolah itu bermain di dalam masjid, 

karena masjidnya lumayan jauh jadi tidak terlalu 

tahu kalau di dalam masjid ada siswa yang mbolos 

tidak masuk sekolah tanpa keterangan. Ini 

merupakan dampak yang negative dan membuat 

siswa yang lain ikut-ikutan. Setelah kejadian itu guru 

sebelum bel berbunyi ada yang mengecek ketempat-

tempat terdekat, dan ika ada siswa yang masih di 

tempat tersebut guru menyuruh untuk menuju ke 
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kelas masing-masing dan mengikuti pembelajaran. 

Ini sangat merugikan siswa jika tidak mengikuti 

pelajaran. Tidak semua siswa melakukan dampak 

yang negative, masih banyak siswa yang melakukan 

dampak positifnya. Seperti teman satu mengajak 

teman yang lainnya untuk mengerjakan tugas, jika 

ada pr siswa yang berdampak positif tersebut 

mengatur jadwal untuk mengerjakan tugas atau pr, 

atau sekedar belajar bersama. seagaimana yang 

dikatakan Ibu Vira: 

“Ada banyak siswa yang mau belajar bersama 

untuk mengerjakan tugas atau pr, jika yng 

mengasih pr saya, itu saya bagi menjadi beberapa 

kelompok agar mereka mau belajar bersama, 

akan tetapi hanya siswa yang mampu berpikir 

jernih saja yang mau mengerjakan secara 

bersama”
105

 

 

Hasil wawancara diatas, bahwa sebagian 

siswa ada yang mau belajar bersama, karena mereka 

mengetahui jika belajar sendiri akal fikirannya tidak 

mampu untuk mengerjakannya. Jika belajar bersama 

ada banyak pendapat yang aka disampaikan oleh 

teman-teman mereka sehingga bisa mengambil mana 
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yang tepat untuk kita deskripsikan. Pendapat dari 

seorang tema itu sangat dibutuhkan, karena dengan 

adanya banyak pendapat maka akan menyelesaikan 

semua masalah. Dari sekian banyak siswa tidak 

semua ingin belajar bersama, ada yang meminta 

kepada kakaknya untuk mengajari tugas atau pr dari 

sekolah. Sebagaimana yang dikatakan Ibu Ida: 

“tidak semuanya mbak yang mau ikut belajar 

bersama, ada yang minta ajari kakak atau orang 

tuanya dirumah, ya pesan saya kepada siswa 

asalkan mau belajar entah itu sama siapa dan 

dimana saja”
106

 

 

Hasil wawancara diatas: bahwa guru 

menginginkan siswanya untuk belajar, bersama 

siapapun boleh dan diamanapun tempatnya, asalkan 

mau belajar dengan sungguh-sungguh dan 

menghasilkan nilai yang memuaskan. Siswa belajar 

bersama kedua orang tua dan kakaknya dirumah itu 

sudah cukup untuk menambah wawasan atau 

pengalaman siswa supaya tahu bagaimana proses 

belajar yang baik dan menghasilkan nilai yang 

memuaskan bagi siswa dan kedua orang tuannya.   
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Dari hasil wawancara di atas dapat diambil 

kesimpulan yakni: dalam pembelajaran Alquran 

dengan menggunakan metode qiro’ati sudah ada 

peningkatan dari gaya bacaan siswa, akan tetapi 

siswa masih perlu bimbingan dari guru agar 

bacaannya semakin baik. dan adasebagian siswa 

tidak mau belajar karena lebih mementingkan 

permainannya. 

 

 

 



 

1 

BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Pembahasan Penggunaan Metode Qiro’ati Dalam 

Pembelajaran Baca Alquran Di Mi Ma’arif Mayak 

Alquran ialah sebuah kitab suci utama dalam 

agama Islam, yang Umat Muslim percaya bahwa kitab 

ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad saw. 

Kitab ini terbagi dalam beberapa surah dan setiap 

surahnya terbagi ke dalam beberapa ayat.. Alquran juga 

merupakan kitab suci yang senantiasa terjaga 

kemurniannya dari segala macam bentuk kekeliruan dan 

perubahan, baik dari segi bacaan atau tulisan.
107

 

Adapun proses penggunaan metode qiro’ati 

dalam pembelajaran baca Alquran di MI Ma’arif Mayak 

sebagai berikut: 

1. Guru membuat (RPP) Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran 

Pada tahap pertama ini guru membuat RPP 

yang akan digunakan satu semester kedepan, yang 

meliputi penyesuaian materi, alokasi waktu, strategi, 
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metode, media serta penilaian  yang akan digunakan 

dalam proses pembelajaran yang akan datang.  

2. Guru menyampaikan materi  

Sebelum guru melanjutkan materi, guru 

melakukan apersepsi kepada siswa terlebih dahulu 

tentang pelajaran yang disampaikan pada pertemuan 

sebelumnya. Setelah itu guru menyampaikan materi 

dengan cara membaca Alquran dengan 

menggunakan metode qiro’ati serta menjelaskan 

hukum-hukum tajwid yang terdapat dalam bacaan 

tersebut. Kemudian murid menirukan bacaan yang 

diajarkan oleh guru, jika dari bacaan siswa tersebut 

kurang pas, maka guru membenarkannya. 

3. Evaluasi  

Untuk mengevaluasi pembelajaran dengan 

metode qiro’ati ada dua cara, yang pertama evaluasi 

dengan menggunakan tes tulis berupa soal (pilihan 

ganda dan esay). Yang kedua evaluasi dengan 

menggunakan tes lisan. Metode qiro’ati adalah suatu 

model dalam belajar membaca Alquran yang secara 

langsung dengan menerapkan pembiasaan membaca 

tartil sesuai dengan kaidah tajwidnya. Ada dua hal 

yang mendasari dari definisi metode qiro’ati, yaitu 
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membaca Alquran secara langsung dan pembiasaan 

dalam membaca tartil sesuai dengan kaidah ilmu 

tajwid. 

Metode qiro’ati telah banyak mengantarkan 

para pelajar untuk dapat secara cepat mampu 

membaca Alquran secara bertajwid. Salah satunya 

seperti, madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Mayak 

merupakan lembaga pendidikan Ma’arif NU cabang 

Ponorogo yang menggunakan metode qiro’ati dalam 

membimbing siswa membaca Alquran. Hal ini 

bertujuan agar siswa/i tidak buta huruf dalam 

membaca Alquran dan siswa juga bisa memahami 

hukum bacaan-bacaan yang sesuai dengan 

kaidahnya. 

Dari hasil wawancara pembimbing metode 

qiro’ati menjelaskan tentang belajar Alquran. 

Madrasah adalah langkah yang cukup efektif dalam 

menggiatkan disiplin tepat waktu dan sebagai 

langkah preventive (pencegahan) dari hal-hal negatif 

yang sering terjadi di suatu lembaga pendidikan. 

Sementara peran wali kelas dalam mengawasi dan 

membimbing para siswa cukup banyak membantu 

dalam meningkatkan prestasi yang maksimal, 
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menumbuhkan minat belajar, dan membangun jiwa 

kompetitif di kalangan para siswa. Siswa diwajibkan 

untuk bisa membaca Alquran, karena pentingnya 

Alquran untuk diri kita sendiri. Anak jaman sekarang 

itu langka yang bisa membaca Alquran. Bahkan 

mereka mementingkan permainannya daripada 

membaca Alquran. Maka dari itu sekolah MI Ma’arif 

Mayak mengadakan ektrakurikuler pembelajaran 

Alquran, yang disepakati oleh semua guru dan 

kepala sekolah. Pembelajaran ini adalah ide dari 

salah satu guru pembelajaran Alquran. Jika diadakan 

pembelajaran Alquran siswa tidak banyak bermain, 

dan untuk waktu pembelajaran ini siang hari. Selain 

itu siswa juga membiasakan menghafal surah-surah 

pendek dan di baca sebelum kegiatan belajar sekolah 

pagi. Jadi siswa tidak hanya belajar membaca di luar 

sekolah akan tetapi siswa juga menghafal ketika 

sekolah pagi. 

Belajar merupakan sebuah sistem yang 

didalamnya terdapat berbagai unsur yang saling 

berkaitan sehingga menghasilkan perubahan 

perilaku, atau proses perolehan kemampuan yang 

berasal dari pengalaman. Maka dari itu Madrasah 
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mengadakan proses pembelajaran membaca Alquran 

melalui metode qiro’ati, bukan hanya qiro’ati saja 

yang diajarkan, akan tetapi pembelajaran yang lain 

juga, sehingga siswa yang belum bisa membaca 

sama sekali sudah ada perubahan dalam 

membacanya. Setelah diadakan pembelajaran ini 

kami berharap ada perubahan dalam kemampuan 

membaca Alquran baik dari segi tajwid, makhraj, 

panjang-pendek, dan juga bisa membedakan huruf 

hijaiyah. 

Dari hasil wawancara tersebut pelaksanaan 

pembelajaran dengan menggunakan  metode qiro’ati 

ini di mulai pukul 13:00-14:30 dan di lakukan setiap 

hari kecuali hari minggu dan jum’at. Dan dalam 

penerapannya guru mengucapkan salam, kemudian 

dilanjutkan berdoa. Setelah itu guru melakukan 

apersepsi kepada siswa tentang pelajaran minggu 

lalu. Kemudian membimbing pembelajaran metode 

qiro’ati dengan membacakan terlebih dahulu, 

sedangkan siswa mendengarkan sampai selesai, 

kemudian siswa menirukan bacaan tersebut. Setelah 

itu guru meminta anak-anak untuk membaca satu-

persatu agar guru mengetahui seberapa kemampuan 
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siswa tersebut. Ketika di antara siswa tersebut masih 

ada yang belum bisa membaca, maka guru 

mengajarkan huruf hijaiyah terlebih dahulu dan 

meminta anak tersebut untuk memahami dan 

menghafalkannya. Setelah itu guru memberikan 

arahan kepada siswa agar memperbanyak membaca 

Alquran supaya tidak ketinggalan dengan teman 

yang lainnya. 

Jadi, dalam setiap hari guru menyampaikan 

materi dengan cara membaca, dan menjelaskan 

hukum-hukum bacaannya. Kemudian siswa 

menirukan bacaan tersebut jika dari bacaan siswa 

tersebut kurang pas, maka guru membenarkannya, 

cara membacanya menggunakan tartil Alquran.  

Strategi adalah pendekatan secara 

keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan 

gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktifitas 

dalam kurun waktu tertentu. Didalam strategi yang 

baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, 

mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai 

dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara 

rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki 
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taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.
108

 

Padahal dalam pembelajaran membaca Alquran 

dengan menggunakan metode qiro’ati ini sangat 

penting sebagaimana yang dijelaskan oleh sudirdja 

dan sireger yang dikutip dalam buku Mulyono 

strategi pembelajaran merupakan  upaya 

menciptakan kondisi dengan sengaja agar tujuan 

pembelajaran mudah untuk dicapai. 

Dari pengertian strategi diatas dapat 

dijelaskan bahwa strategi ini merujuk pada aspek 

perencanaan yang terukur dan dipersiapkan 

mekanisme yang benar. Pengertian tersebut 

diterapkan dalam suatu pembelajaran yang disiplin 

dalam konteks pengajarannya.  

Dalam konteks pendidikan Nasional, tugas 

pokok guru yang yang profesional adalah mendidik, 

mengajar dan melatih, yang ketiga-tiganya 

diwujudkan dalam kesatuan kegiatan pembelajaran. 

Dalam konteks pendidikan Islam, karakteristik guru 

yang professional selalu tercermin dalam segala 

aktifitasnya sebagai murabbiy, mu’allim, mursyid, 
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mudarris, dan mu’addib. Dengan demikian guru 

yang profesional adalah orang yang menguasai ilmu 

pengetahuan (Agama Islam), sekaligus mampu 

melakukan transfer ilmu/pengetahuan internalisasi, 

serta amaliah (Implementasi), mampu menyiapkan 

peserta didik agar dapat tumbuh dan berkembang 

kecerdasan dan daya kreasinya untuk kemaslahatan 

diri dan masyarakatnya, mampu menjadi model atau 

sentral identifikasi diri dan konsultan bagi peserta 

didik, memiliki kepekaan informasi, intelektual dan 

moral-spiritual serta kemampuan peserta didik. Dan 

mampu menyiapkan peserta didik  untuk 

bertanggung jawab dalam membangun peradaban 

yang di ridhoi Allah. 

Kemampuan siswa dalam belajar rata-rata 

sudah ada perubahan dibanding sebelumnya, akan 

tetapi mereka masih membutuhkan bimbingan lagi, 

jika dengan menggunakan metode qiro’ati siswa 

sudah mampu menguasai maka guru akan 

menaikkan ketingkat metode yang lain, seperti 

metode ummi, wafa dan lain sebagainya. Dalam 

pembelajaran tidak hanya memicu kepada satu titik, 

melainkan banyak yang harus kita ketahui tentang 
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Alquran. Guru juga menilai kriteria dari masing-

masing siswa, baik dari segi bacaan makharijul 

huruf, tajwid dan panjang-pendek bacaannya. Oleh 

sebab itu guru mengetahui kemampuan siswa, tujuan 

guru dalam mengajar agar siswa itu bisa tahu apa itu 

Alquran dan seisinya, jika mereka tahu maka mereka 

akan berfikir dengan sendirinya bahwa mempelajari 

Alquran itu sangat penting. 

Tujuan mempelajari Alquran ialah agar siswa 

mengetahui makna dan isi Alquran, bukan hanya 

sekedar untuk mempelajari saja, akan tetapi harus 

bisa mengamalkannya, dengan kita mengamalkan 

apa yang kita dapat dari Alquran ini kita akan 

mendapat pahala yang berlipat ganda dan kelak akan 

di tempatkan bersama orang-orang yang baik.  

 

B. Faktor Pendukung Dan Penghambat Penggunaan 

Metode Qiro’ati Dalam Pembelajaran Baca Alquran 

Di Mi Ma’arif Mayak 

Secara umum faktor pendukung keberhasilan 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran baca Alquran, dapat 

diamati dari beberapa hal seperti: siswa menyambut 

dengan baik ketika diadakan pembelajaran baca 
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Alquran, karena dengan diadakannya pembelajaran 

Alquran siswa yang belum bisa membaca sekarang 

sudah ada perubahan dalam bacaan Alqurannya, orang 

tua siswa juga mendukung dengan adanya pembelajaran 

Alquran ini karena dari sekian banyak siswa sedikit yang 

bisa membaca Alquran, guru juga member motivasi agar 

siswa terus untuk belajar membaca Alquran walaupun 

hanya satu huruf.
109

 Selain keberhasilan diatas ada 

beberapa factor penghambat yang menjadi kendala 

pelaksanaan pembelajaran, antara lain: rendahnya minat 

siswa siswa untuk belajar karena mereka masih kecil dan 

hanya ingin bermain saja,  Siswa perlu diajarkan metode 

qiro’ati agar siswa mengetahui makhorijul huruf dan 

tajwidnya. Faktor pendukung dan penghambat dalam 

pelaksanaan pembelajaran baca Alquran melalui metode 

qiro’ati yaitu: 

1. Dukungan orang tua  

Dukungan orang tua dalam pendidikan akan 

menunjukkan peningkatan motivasi siswa. Sebagai 

orang tua harus dapat membantu dan mendukung 
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terhadap segala usaha yang dilakukan oleh anaknya 

serta dapat memberikan pendidikan informal guna 

membantu pertumbuhan dan perkembangan anak 

tersebut. Bentuk dan isi cara-cara pendidikan 

didalam keluarga akan selalu mempengaruhi 

pertumbuhan dan perkembangan watak, budi pekerti 

dan kepribadian tiap-tiap manusia.  

2. Dukungan guru 

Kemampuan seorang siswa harus diketahui 

oleh guru, walaupun kemampuan baca Alquran 

siswa dalam hal kelancaran dan tajwid sudah 

mengalami perbaikan, akan tetapi dalam hal makraj 

siswa pelafalannya masih perlu dibimbing oleh guru 

pembelajaran metode qiro’ati 

3. Dukungan teman  

Ketika pembelajaran berlangsung teman juga 

memberi perhatian dengan cara mengajak untuk 

mengikuti pembelajaran baca Alquran dengan 

menggunakan metode qiro’ati. Alasannya jika siswa 

tidak sama-sama memberi perhatian kepada sesame 

maka siswa tersebut tidak mempunyai tekad untuk 

mengikuti pembelajaran baca Alquran menggunakan 

metode qiro’ati tersebut.  



151 
 

 

Adapun penghambat penggunaan metode 

qiro’ati dalam pembelajaran baca Alquran di MI 

Ma’arif Mayak ialah: 

1. Pengaruh lingkungan teman  

Pengaruh lingkungan teman pada 

penggunaan metode qiro’ati dalam pembelajaran 

baca Alquran yang menjadi penghambat yaitu 

jika ada beberapa siswa yang tidak mengikuti 

pembelajaran baca Alquran siswa yang lain akan 

ikut tidak mengikuti pembelajaran tersebut. 

Siswa lebih mementingkan untuk bermain.  

2. Lemahnya faktor ekonomi  

Ekonomi berupa pemenuhan kebutuhan 

fisik yaitu biaya pendidikan, fasilitas belajar, alat 

dan buku keperluan belajar. Untuk memenuhi 

kebutuhan fisik tersebut tentunya berkaitan 

dengan status sosial ekonomi keluarga atau 

pendapatan di dalam keluarga itu sendiri. Akan 

tetapi dalam pembelajaran baca Alquran 

menggunakan metode qiro’ati ini ada beberapa 

siswa yang tidak mempunyai buku pedoman 

sehingga siswa malas untuk mengikuti kegiatan 

tersebut. 
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Sesuai dengan hasil wawancara yang 

telah dilakukan dengan salah satu guru yang 

mengajar dengan menggunakan metode qiro’ati  

Ibu Ida yaitu, guru tidak menggunakan media, 

hanya menggunakan buku pedoman dan 

Alquran, hal itu tidak menarik dalam belajar dan 

mengakibatkan pembelajaran monoton. Sehingga 

siswa bosan dan malas dalam mengikuti 

pembelajaran. Jadi, minat siswa berkurang 

karena guru mengajarnya tidak sesuai dengan 

pemikiran siswa. Penunjang pembelajaran harus 

menggunakan berbagai strategi dan media bukan 

hanya mengandalkan buku pedoman saja. Jika 

hanya menggunakan buku pedoman maka 

penggunaan metode qiro’ati dalam pembelajaran 

baca Alquran tidak  ada kemajuan.  

Setiap pembelajaran memiliki kualitas 

tertentu, kualitas berarti mutu, yaitu baik 

buruknya sesuatu. Jadi, dalam pelafalan 

makhorijul huruf juga memiliki kualitas dalam 

melafalkan hurufnya yang harus sesuai dengan 

makhrajnya. Misalnya huruf Syin itu keluarnya 

huruf dari pertengahan lidah dimantabkan 
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dengan langit-langit diatas. Berbeda dengan 

huruf sin keluarnya dari ujung lidah dengan 

ujung gigi seri bawah, dan huruf Tsa keluarnya 

dari ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Jadi, 

antara huruf Tsa dan sin itu yang membedakan 

hanya keluar lewat gigi seri yang atas atau 

bawah. 

Kemampuan seorang siswa harus 

diketahui oleh guru, walaupun kemampuan baca 

Alquran siswa dalam hal kelancaran dan tajwid 

sudah mengalami perbaikan, akan tetapi dalam 

hal makraj siswa pelafalannya masih perlu 

dibimbing oleh guru pembelajaran metode 

qiro’ati. 

Hasil wawancara dari ibu vira, bahwa 

guru sangat keberatan atau kewalahan dalam 

mengatasi siswa yang rebut dan ramai tidak 

memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru 

tersebut. Ketika pembelajaran berlangsung 

usahakan siswa tidak ramai dan memperhatikan 

guru yang sedang menjelaskan agar siswa paham 

apa yang telah di sampaikannya. Dan ketika guru 

memberi tugas kepada siswa, guru harus tahu 
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sebelumnya apa tujuan di berikannya tugas atau 

pr kepada siswa ini, bermanfaat atau tidak. Jika 

bermanfaat maka berilah tugas kepada siswa, 

agar siswa tetap mau belajar dan untuk 

menambah wawasan pengetahuan siswa. 

Hasil wawancara ibu Vira, ketika 

disekolah jangan sampai guru marah hanya 

karena melihat siswa yang tidur dan tidak mau 

memperhatikan. Tindakan seperti ini yang 

membuat siswa tidak bisa mencapai 

kemampuannya. Seharusnya siswa sudah sudah 

bisa memahami apa yang telah disampaikan oleh 

guru, akan tetapi siswa tersebut belum bisa 

karena tidur dan ada yang ribut sendiri. Dan 

ketika dirumah pada waktu malam siswa 

kebanyakan nonton tv sehingga menyebabkan 

pembelajaran siswa tersebut tidak kondusif, 

siswa juga tidak memikirkan pelajaran karena 

siswa yang masih MI itu terkadang hanya 

bermain saja yang mereka fikirkan. 

Jadi, belajar itu merupakan kewajiban 

bagi siswa agar pengetahuannya bertambah dan 

suatu saat bisa untuk disalurkan kepada yang 
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lain, walaupun hanya satu huruf saja. Akan tetapi 

itu sangat berarti bagi anak didik, orang-orang 

yang mau belajar. Ketika disekolah maupun 

dirumah jangan bermalas-malasan untuk belajar, 

baik belajar membaca, menghafal, menulis dan 

lain sebagainya. Guru mewajibkan belajar 

dirumah minimal 30 menit dalam sehari, agar 

siswa tidak lupa apa yang sudah dipelajari 

disekolah, dan ketika ditanya siswa bisa 

menjawab dengan benar. 

 

C. Hasil Dari Penggunaan Metode Qiro’ati Dalam 

Pembelajaran Baca Alquran Di MI Ma’arif Mayak 

Adapun hasil penggunaan metode qiro’ati 

dalam pembelajaran baca  Alquran yaitu: 

1. Sebelum diadakan penggunaan metode qiro’ati 

dalam pembelajaran baca Alquran siswa masih ada 

yang belum bisa membaca Alquran dengan baik 

serta memahaminya, dan setelah diadakannya 

metode qiro’ati siswa  sudah ada perubahan dalam 

membaca Alquran. 

2. Dapat membuat siswa lebih lancar membaca 

Alquran, karena setiap hari siswa mengikuti 



156 
 

 

pembelajaran membaca Alquran dengan 

menggunakan metode qiro’ati. 

3. Sebelum diajarkan metode qiro’ati Siswa belum bisa 

membedakan huruf -huruf hijaiyah, kemudian 

Setelah diajarkan metode qiro’ati siswa tersebut 

banyak mengalami perubahannya.  

Sesuai dengan hasil wawancara yang telah 

dilakukan dengan salah satu guru yang mengajar dengan 

menggunakan metode qiro’ati yaitu Ibu Vira, “bahwa 

sebelum diadakan pembelajaran baca Alquran melalui 

metode qiro’ati siswa hanya belajar membaca dan tidak 

dilandasi dengan tajwid, dan belum bisa membedakan 

huruf hijaiyah. Setelah guru melihat bahwa siswanya 

masih kurang dalam pengetahuan Alquran, maka guru 

berinisiatif untuk membenarkannya, agar dalam 

membaca Alquran tersebut baik dan benar. Setelah 

diadakan pembelajaran baca Alquran melalui metode 

qiro’ati siswa mulai ada perubahan dalam kemampuan 

membacanya. seperti tajwid dan pelafalan huruf-

hurufnya sudah benar akan tetapi ada beberapa siswa 

yang belum fasih dalam pelafalannya. Dan untuk bacaan 

tajwidnya siswa sudah mengetahui hukum bacaan-

bacaannya, hanya saja sering salah penempatannya”. 
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Setelah adanya pembelajaran baca Alquran 

melalui metode qiro’ati siswa sudah banyak 

perubahannya, hanya saja belum maksimal dan masih 

banyak mendapatkan bimbingan dari guru Alquran 

tersebut. dengan diadakannya pembelajaran baca 

Alquran melalui metode qiro’’ati ini, Siswa juga 

berantusias dalam belajar nya sehingga para guru pun 

sangat bersemangat dalam mengajarnya. 

Kemudian setelah diadakan pembelajaran 

Alqur’an dengan menggunakan metode qiro’ati, masih 

ada salah satu dari siswa yang hasil belajarnya masih 

kurang memuaskan, hal ini dikarenakan salah satu dari 

siswa tersebut sering tidak masuk kelas dengan tanpa 

keterangan, sesuai dengan hasil wawancara dngan guru 

yang mengajarnya, Ibu Ida, “bahwa dalam pembelajaran 

ini guru juga harus menyelesaikan masalah yang 

dilakukan oleh siswa. Karena ada beberapa siswa yang 

tidak masuk sekolah tanpa keterangan. Dampaknya 

siswa yang tidak masuk dalam pembelajaran baca 

Alquran melalui metode qiro’ati ini akan ketinggalan 

pelajaran dan bisa menyebabkan siswa tersebut tidak 

naik kelas. Jadi guru harus menyelesaikan masalah ini 

agar siswa bisa mengikuti pelajaran sebagaimana biasa”. 
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Belajar dari kesalahan tersebut  maka guru 

juga harus memperhatikan bagaimana siswa agar bisa 

mendapatkan hasil yang memuaskan, kemudian guru 

juga akan bangga jika peserta didik tersebut bisa 

mempelajari Alquran dengan baik dan benar, 

kemampuan seseorang itu memang berbeda-beda, tetapi 

hanya saja keinginan mereka mau untuk belajar 

membaca Alquran dengan benar atau tidak. Jadi 

pembelajaran ini sangat penting untuk anak SD, bahkan 

orang tua. Karena dalam hidup manusia harus 

mengetahui isi Alquran dengan baik, dengan cara 

membaca dan mempelajarinya, jika tidak mempelajari 

dan membacanya maka tidak akan mengetahui apa 

makna dan kandungan yang terdapat dalam Alqur’an. 

dengan demikian maka para guru bersepakat untuk 

mengadakan pembelajaran baca Alquran melalui metode 

qiro’ati agar siswa/siswi bisa membaca dan memhami 

dengan baik dan benar.  

 

 

 



 

1 

BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang 

“Implementasi penggunaan metode qiro’ati dalam 

pembelajaran baca Alquran Di MI Ma’arif Mayak”, 

dapat disimpulkan bahwa: 

1.  Penggunaan metode qiro’ati di MI Ma’arif Mayak 

dalam pembelajarannya diawali dengan, guru 

membuat rencana pelaksanaan pembelajaran, guru 

memberikan buku materi, proses pelaksanaannya 

guru menyampaikan materi dengan cara membaca 

dan dikuti oleh semua siswa, setiap siswa diminta 

untuk  menyetorkan bacaan yang telah dipelajari. 

Pada akhir pembelajaran metode, guru memberikan 

evaluasi berupa tes tulis dan tes lisan untuk mengukur 

kemampuan siswa.  

2. Faktor pendukung yaitu siswa membutuhkan adanya 

dukungan dari orang tua, adanya dukungan guru, 

serta dukungan teman serta motivasi yang kuat agar 

siswa semangat dalam belajar dan mendapatkan nilai 

yang baik. sedangkan penghambatnya yaitu, siswa 
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terpengaruh oleh lingkungan sekitar, lemahnya faktor 

ekonomi. 

3. Dampak dari pembelajaran baca Alquran dengan 

menggunakan metode qiro’ati yaitu, siswa sudah bisa 

membaca Alquran dengan baik,dan lebih lancar dari 

pada sebelumnya, siswa sudah bisa membedakan 

huruf-huruf hijaiyah.   

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil temuan peneliti, sebagai bahan 

pertimbangan bagi pihak-pihak terkait, peneliti 

memberikan saran kepada: 

1. Bagi kepela Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Mayak 

Diharapkan kepada kepala Madrasah 

Ibtidaiyah Ma’arif Mayak untuk lebih ditingkatkan 

kembali penggunaan metode qiro’ati dalam 

pembelajaran baca Alquran para siswa agar lebih 

mengetahui bagaimana kondisi kemampuan siswa 

dalam membaca Alquran. 

2. Bagi Dewan Guru 

Diharapkan bagi guru yang membimbing 

metode qiro’ati untuk lebih memperhatikan siswanya 

dalam membaca Alquran. Selain itu juga, guru 
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diharapkan lebih ikhlas dalam menyampaikan ilmu 

Alquran kepada seluruh siswa Ma’arif Mayak. 

3. Bagi Siswa Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Mayak 

Diharapkan kepada seluruh siswa untuk lebih 

memperhatikan di dalam membaca Alquran, teruta 

bacaan tajwid dan pelafalan mahrajnya. Dan 

diharapkan kepada seluruh siswa untuk lebih giat lagi 

dalam mempelajari dan membaca Alquran dalam 

setiap hari. 

4. Bagi Peneliti Berikutnya 

Diharapkan kepada peneliti selanjutnya dalam 

melakukan penelitian lebih memperluas dalam  

pembelajaran Alquran tidak harus menggunakan 

metode qiro’ati, akan tetapi bisa menggunakan 

metode lain yang sekirannya bisa membawa dampak 

positif dan menjadi yang lebih baik lagi. 
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