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ABSTRAK 

Wardhani Pitaloka  2019. Penerapan Metode An-Nahdliyah Dalam Belajar 

Membaca Al-Quran Di Madrasah Ibtidaiyah Thoriqul 

Huda Ngrawan Dolopo Madiun Skripsi Jurusan 

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dan Ilmu 

Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 

Pembimbing Faninda Novika Pertiwi, M.Pd 

Kata kunci Belajar, Membaca dan Metode An-Nahdliyah. Belajar 

adalah suatu perubahan perilaku yang relatif permanen dan dihasilkan dari 

pengalaman masa lalu ataupun dari pembelajaran yang bertujuan atau 

direncanakan. Membaca adalah interaksi antara pembaca dan penulis. Interaksi 

tersebut tidak langsung, namun bersifat komunikatif. Metode An-Nahdliyah 

adalah salah satu metode membaca Al-Quran yang lebih menekankan pada 

kesesuaian dan keteraturan bacaan dengan  menggunakan ketukan.Kebanyakan 

siswa sulit menyesuaikan keteraturan bacaan dengan ketukan. Antar umat Islam, 

membaca yang memiliki nilai paling penting dalam kehidupannya Al-Quran 

adalah membaca Al-Qur‟an. Membaca Al-Qur‟an memiliki banyak sekali 

manfaat. Umat Islam yang mentradisikan membaca Al-Qur‟an akan dapat 

memetik banyak manfaat. Salah satunya, Al-Qur‟an merupakan penawar (obat) 

bagi penyembuhan penyakit rohani.  

Penelitian ini bertujuan untuk: 1)  mengetahui perencanaan metode 

membaca Al-Quran An-Nahdliyah di MI Thoriqul Huda NgrawanDolopoMadiun, 

.2) untuk mengetahui pelaksanaan metode membaca Al-Quran An-Nahdliyah di 

MI Thoriqul Huda Ngrawan Dolopo Madiun, 3) untuk mengetahui evaluasi 

metode membaca Al-Quran An-Nahdliyah Di MI Thoriqul Huda Ngrawan 

Dolopo Madiun, 4) untuk mengetahui hambatan pada pembelajaran membaca Al-

Quran di MI Thoriqul Huda Ngrawan Dolopo Madiun, 5) dan untuk mengetahui 

faktor pendorong pada pembelajaran membaca Al-Quran dengan menggunakan 

metode An-Nahdliyah di MI Thoriqul Huda. 

Penelitian ini  menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 

studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan observasi, 

wawancara dan dan dokumentasi. Objek dari penelitian ini adalah guru dan siswa. 

Untuk analisis data menggunakan deskriptif kualitatif menggunakan tiga tahapan 

yaitu: reduksi data, penyajian data, verifikasi data. Sedangkan pengecekan 

keabsahan data menggunakan ketekunan pengamatan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode An-Nahdliyah di 

MI Thoriqul Huda Ngrawan pembelajaran metode membaca Al-Quran An-

Nahdliyah Di Mi Thoriqul Huda Ngrawan Dolopo Madiun sudah terjadwal secara 

rinci. Pelaksanaan Metode Membaca Al-Quran An-Nahdliyah Di MI Thoriqul 

Huda Ngrawan Dolopo Madiun, menggunakan metode membaca Al-Quran An-

Nahdliyah. Evaluasi Metode Membaca Al-Quran An-Nahdliyah Di Mi Thoriqul 

Huda Ngrawan Dolopo Madiun,dilakukan setiap akhir semester. Faktor yang 

mendukung penerapan metode An-Nahdliyah dalam pembelajaran Al-Quran di 

MI Thoriqul Huda meliputi: 1) keistiqomahan bapak ibu guru dalam mengajar, 2) 

dorongan orang tua, 3) metode yang digunakan, 4) kepala yayasan sebagai suri 

teladan. Sedangkan faktor penghambat penerapan metode An-Nahdliyah dalam 
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belajar membaca Al-Quran di MI Thoriqul Huda meliputi: 1) kurangnya dorongan 

orang tua, 2) jumlah bapak dan ibu guru yang memadai.  
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       BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Di era perkembangan dan kemajuan dalam bidang pendidikan 

dengan adanya tantangan zaman serta kebutuhan masyarakat untuk 

belajar Al-Quran banyak yang memunculkan metode praktis dalam 

belajar membaca Al-Quran sehingga anak-anak pada usia MI dapat 

membaca secara cepat dengan baik dan benar. 

Pada fenomena saat ini siswa MIdiwajibkan untuk memiliki 

kemampuan membaca Al-Quran dengan baik dan benar, dikarenakan 

setiap sekolah MI memiliki target bahwasannya siswa lulusan dari 

MI harus mempunyai kemampuan membaca Al-Quran dengan baik 

dan benar. Oleh karena itu, sekolah harus mampu memilih metode 

belajar membaca Al-Quran yang cocok bagi siswa-siswinya. Maka 

penelitian ini digunakan untuk memberikan gambaran yang sesuai 

tentang pemilihan metode belajar membaca Al-Quran yang 

cocok.Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia khususnya mereka 

yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Al-Quran adalah kitab 

suci agama Islam sebagai sumber pokok ajaran agama Islam. Al-

Quran sebagai kitab petunjuk bagi setiap insan untuk memperoleh 

kebahagiaan dan keselamatan hidup dunia dan akhirat.
1
 

                                                 
1
Iing Mibahudin, Dimensi Keilmuan dalam Al-Quran. (UIN Walisongo Semarang, 2014), 346. 
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Belajar dimulai dengan adanya dorongan, semangat, dan upaya 

yang timbul dalam diri seseorang sehingga orang itu melakukan kegiatan 

belajar. Kegiatan belajar yang dilakukan menyesuaikan dengan tingkah 

laku dan upaya meningkatkan kemampuan dirinya. Dalam hal ini, belajar 

adalah perilaku mengembangkan diri melalui proses penyesuaian tingkah 

laku.
2
 Berkaitan dengan hal tersebut, peran orang tua sangat penting untuk 

memberikan dorongan serta semangat agar anak termotivasi untuk belajar. 

Pembelajaran Al-Quran sebaiknya dimulai sejak dini yaitu pembelajaran 

dari orang tua. 

Bagi umat Islam, membaca yang memiliki nilai paling penting 

dalam kehidupannya adalah membaca Al-Qur‟an. Membaca Al-Qur‟an 

memiliki banyak sekali manfaat. Umat Islam yang mentradisikan 

membaca Al-Qur‟an akan dapat memetik banyak manfaat. Salah satunya, 

Al-Qur‟an merupakan penawar (obat) bagi penyembuhan penyakit rohani.  

                                                 
2
Abdul Majid, Strategi Pembelajaran. ( Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 33. 
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Membaca Al-Qur‟an bukan hanya sekedar lancar untuk 

membacanya akan tetapi harus mengetahui makna yang ada 

didalamnya. Untuk bisa menguasainya harus ada pembiasaan yang 

harus ditanamkan kepada anak-anak. Menanamkan Al-Quran sejak 

dini merupakan tanggung jawab bagi setiap keluarga muslim. Karena 

keluarga merupakan tempat pembelajaran agama yang pertama bagi 

anak. Namun, di era yang modern ini sudah banyak keluarga yang 

mengalami pergeseran dalam hal mendidik anak. 

Ada beberapa orang tua yang mengajarkan Al-Qur‟an pada 

anaknya dengan kemampuan yang dimilikinya. Namun, bagi orang 

tua yang kurang bisa meluangkan waktunya untuk mengajarkan Al-

Qur‟an biasanya akan lebih mempercayai lembaga-lembaga 

pendidikan. Salah satu alternatifnya ialah dengan mengirimkan anak-

anaknya di Taman Pendidikan Al-Qur‟an (TPQ). Lembaga ini telah 

dipercayai untuk mendidik anak-anak dalam hal baca tulis Al-

Qur‟an. 

Untuk mendukung pembelajaran baca tulis Al-Qur‟an di 

perlukan sebuah model atau metode pembelajaran untuk 

mempermudah peserta didik dalam belajar membaca Al-Qur‟an. 

Metode berasal dari dua perkataan yaitu met yang artinya melalui 
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dan hados yang artinya jalan atau cara. Jadi, metode artinya suatu 

jalan yang dilalui untuk mencapai suatu tujuan. 
3
 

Metode adalah  metode atau metoda berasal dari bahasa yunani 

(Greeka) yaitu metha+hodos. Metha berati melewati atau melalui 

harus dilalui untuk menyajikan bahan pengajaran agar tercapai 

tujuan  pengajaran. Sedangkan istilah  metodologi pengajaran terdiri 

dari dua kata yaitu metodologi dan pengajran. Metodologi terdiri dari 

dari dua kata yaitu metoda dan logi. Logi berasal dari kata logos 

yang berati ilmu. Jadi, metodologi ialah suatu ilmu yang 

membicarakan suatu cara atau jalan yang harus dilalui untuk 

mencapai tujuan tertentu. 
4
 

Apabila dikaitkan dengan proses pendidikan Islam, maka 

metode berati suatu prosedur yang dipergunakan pendidik dalam 

melaksanakan tugas-tugas kependidikan untuk mencapai tujuan 

tujuan yang telah ditetapkan(dari segi pendidik). Selain itu metode 

juga berati teknik yang digunakan oleh peserta didik untuk 

menguasai materi tertentu dalam proses mencari ilmu 

pengetahuan(dari segi peserta didik). Kemudian dapat pula berati 

cara yang dipergunakan dalam merumuskan aturan-aturan tertentu 

                                                 
3
Muhammad Syaifullah, Penerapan Metode An-Nahdliyah dan Metode Iqra’ dalam Kemampuan 

Membaca Al-Quran.2017. Intitut Agama Islam Maarif  NU (IAIM NU)  Metro Lampung. 

  
4
Binti Maunah, 2009. Metodologi Pengajaran Islam. (Yogyakarta Sukses Offset), 56. 
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dari suatu prosedur. Menurut Ahmad Tafsir metode pendidikan 

adalah semua cara yang digunakan untuk mendidik. 
5
 

Metode adalah cara yang digunakan untuk 

mengimplementasikan  rencana yang sudah disusun dalam kegiatan 

nyata agar tujuan yang telah di susun tercapai secara optimal. 

Metode digunakan untuk merealisasikan strategi yang telah 

ditetapkan. Dengandemikian, metode dalam rangkaian sistem 

pembelajaran memegang peran yang sangat penting. Keberhasilan 

implementasi strategi pembelajaran sangat tergantung pada guru 

menggunakan metode pembelajaran, karena suatu strategi 

pembelajaran hanya mungkin diimplementasikan melalui 

penggunaan metode pembelajaran. 
6
 

Metode An-Nahdliyah adalah  salah satu metode membaca Al-

Quran yang lebih menekankan pada kesesuaian dan keteraturan 

bacaan dengan  menggunakan ketukan. Tahapan-tahapan 

pelaksanaan metode An-Nahdliyah antara lain: 1.) materi 

pembelajaran disusun secara berjenjang dalam buku paket 6 jilid, 2.) 

pengenalan huruf sekaligus diawali dengan latihan dan pemantaban 

makhorijul huruf , 3.) penerapan qoidah tajwid dilaksanakan secara 

praktis dan dipandu dengan titian murotal, 4.) santri kegiatan belajar 

                                                 
5
Nizar Samsul haji, 2002. Filsafat Pendidikan Islam. (Jakarta: Ciputat Pers), 16.  

6Wina Sanjaya, 2006. Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan. 

(Jakarta: Prenanda Group), 147. 
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mengajar dilaksanakan secara bersama-sam, 5.) evaluasi 

dilaksanakan secara kontinyu dan berkelanjutan.
7
 

Pendidikan Al-Quran di lingkungan anak-anak biasanya tidak 

hanya berfokus pada metode pembelajaran Al-Quran saja namun 

juga adab sebelum membaca Al-Quran. Biasanya seorang ustadz 

atau ustadzah akan memberikan pembelajaran bagaimana adab yang 

baik dan benar sebelum dan ketika membaca Al-Quran. Adapun 

adab-adab sebelum membaca Al-Quran yang dikemukakan oleh As-

Suyuti: Pertama, membaca Al-Quran merupakan cara paling utama 

untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT paling besar berkahnya, 

dan paling banyak manfaatnya. Sebab Al-Quran adalah kitab yang 

membacanya merupakan ibadah dan dianjurkan untuk 

memperbanyak bacaannya karena dapat melembutkan hati, 

melapangkan dada, menghilangkan keraguan. Kedua, dianjurkan 

berwudu sebelum membaca Al-Quran karena bacaan Al-Quran 

merupakan zikir yang paling utama. Ketiga, disunahkan membaca al-

quran ditempat yang bersih paling utama adalah masjid. Keempat, 

dianjurkan bagi pembaca Al-Quran untuk duduk menghadap kiblat, 

khusyuk, tenang, dan merunduk sebagaimana halnya keadaan orang 

yang sedang khusyuk menghadap tuhannya. Kelima, disunnahkan 

                                                 
7Muhammad Syaifullah, Penerapan Metode An-Nahdliyah dan Metode Iqro’ dalam 

kemampuan membaca Al-Quran. 2017, Institut Agama Islam Ma‟arif  NU (IAIM NU) 

Mero Lampung. 
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bertaawudz, memohon perlindungan kepada Allah, sebelum 

membaca Al-Quran.
8
 

Pada penelitian ini penulis mengangkat suatu metode membaca 

Al-Quran yang telah berkembang dikalangan sekolah Madrasah 

Ibtidaiyah. Metode membaca Al-Quran yang diangkat adalah metode 

membaca Al-Quran An-Nahdliyah. Metode An-Nahdliyah adalah  

salah satu metode membaca Al-Quran yang lebih menekankan pada 

kesesuaian dan keteraturan bacaan dengan  menggunakan ketukan. 

Hal ini merupakan fenomena yang menarik karena pembelajaran Al-

Quran dengan menggunakan metode An-Nahdliyah telah 

mengantarkan banyak orang untuk bisa membaca Al-Quran dengan 

cepat dan mahir.  

Perencanaan dalam pembelajaran dalam pendidikan merupakan 

proses dalam rangka mempengaruhi peserta didik supaya mampu 

menyesuaikan diri sebaik mungkin dengan lingkungannya dan akan 

menimbulkan perubahan pada dirinya yang memungkinkan ia 

berfungsi kompetensinya dalam kehidupan masyarakat. Dilihat dari 

sudut pengertian dan definisi, dengan demikian pendidikan itu yaitu 

usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat dan 

pemerintah melalui bimbingan, pengajaran dan atau latihan yang 

berlangsung di sekolah maupun di luar sekolah. Usaha sadar tersebut 

dilakukan dalam bentuk pembelajaran dimana ada pendidik yang 

                                                 
8
Sheikh Muhammad bin Muhammad Abu Syuhbah, Etika Membaca dan Mempelajari Al-Quran 

Al-Karim. ( Bandung: Pustaka Setia, 2003), 79-90. 
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melayani para siswanya dalam melakukan kegiatan belajar dan 

pendidik menilai atau mengukur tingkat keberhasilan belajar siswa 

tersebut dengan prosedur yang ditentukan. 
9
 

Perencanaan pembelajaran didefinisikan sebagai prosedur 

sistematis di mana program pendidikan dan pelatihan dikembangkan 

dan disusun dengan tujuan untuk peningkatan pembelajaran. Adapun 

tujuan utama pembelajaran adalah untuk menunjukkan perencanaan 

pembelajaran, pengembangan, penilaian dan pengelolaan proses 

pembelajaran. 
10

 Secara etimologi evaluasi berasal dari bahasa 

Inggris yaitu evaluation dari akar kata value yang berarti nilai atau 

harga. Pengertian umum evaluasi adalah sebagai proses sistematis 

untuk menentukan nilai sesuatu (ketentuan, kegiatan, keputusan, 

unjuk kerja, proses, orang, objek dan lainnya) berdasarkan kriteria 

tertentu melalui penilaian. Adanya evaluasi, peserta didik dapat 

mengetahui sejauh mana keberhasilan yang telah dicapai selama 

mengikuti pembelajaran. Pada kondisi dimana siswa mendapatkan 

nilai yang memuaskan, maka siswa akan memperbaiki kegiatan 

belajar, namun sangat diperlukan pemberian stimulus positif dari 

guru atau guru agar siswa tidak mudah putus asa. Sedangkan 

evaluasi dalam pendidikan islam adalah pengambilan sejumlah yang 

berkaitan dengan pendidikan islam guna melihat sejauh mana 

                                                 
9
Jufri Dolong, Sudut Pandang Perencanaan dalam Pengembangan Pembelajaran. ( Jakarta: 

Kementerian Agama, 2016), 65. 
10

Poppy Anggraeni, Kesesuaian Pelaksanaan Pembelajaran dan Proses Pembelajaran. 

(Sumedang: Pesona Dasar, 2018), 55. 
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keberhasilan pendidikan yang selaras dengan nilai-nilai islam 

sebagai tujuan pendidikan itu sendiri. 
11

 

Dari uraian diatas peneliti  tertarik ingin mengkaji masalah 

persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan hambatan dalam proses 

pembelajaran Al-Quran dengan menggunakan metode An-Nahdliyah 

untuk meningkatkan kemampuan belajar membaca Al-Quran 

terhadap anak. Oleh karena itu penulis mengambil judul: 

“PENERAPAN METODE AN-NAHDLIYAH DALAM BELAJAR 

MEMBACA AL-QURAN DI MI THORIQUL HUDA NGRAWAN 

DOLOPO MADIUN”. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat diambil 

perumusan masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana perencanaan pembelajaran metode membaca Al-Quran 

An-Nahdliyah di Mi Thoriqul Huda Ngrawan Dolopo Madiun?  

2.Bagaimana pelaksanaan metode membaca Al-Quran An-Nahdliyah 

di Mi Thoriqul Huda Ngrawan Dolopo Madiun?  

3. Bagaimana evaluasi metode membaca Al-Quran An-Nahdliyah Di 

Mi Thoriqul Huda Ngrawan Dolopo Madiun? 

 4. Apa saja hambatan pada pembelajaran membaca Al-Quran di MI 

Thoriqul Huda Ngrawan Dolopo Madiun? 

                                                 
11

Mahirah, Evaluasi Belajar Peserta Didik. (UIN Alauddin Makasar, 2017) , 257.  
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5. Apa saja faktor pendukung pembelajaran membaca Al-Quran di 

MI Thoriqul Huda Ngrawan Dolopo Madiun?  
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang diharapkan penulis adalah:  

1. Untuk mengetahui perencanaan metode membaca Al-Quran An-

Nahdliyah di Mi Thoriqul Huda NgrawanDolopoMadiun. 

2. Untuk mengetahui pelaksanaan metode membaca Al-Quran An-

Nahdliyah di Mi Thoriqul Huda Ngrawan Dolopo Madiun. 

3. Untuk mengetahui evaluasi metode membaca Al-Quran An-

Nahdliyah Di Mi Thoriqul Huda Ngrawan Dolopo Madiun.  

4. Untuk mengetahui hambatan pada pembelajaran membaca Al-Quran di 

MI Thoriqul Huda Ngrawan Dolopo Madiun.  

5. Untuk mengetahui faktor pendukung pembelajaran membaca Al-

Quran di MI Thoriqul Huda Ngrawan Dolopo Madiun 

D. Manfaat Penelitian 

Dibagi menjadi dua aspek: 

1. Secara Teoretis 

Penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan gambaran yang 

sesuai tentang pemilihan metode belajar membaca Al-Quran 

yang cocok bagi anak usia MI. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi peneliti sendiri 

1.Untuk melatih diri dalam penelitian yang bersifat ilmiah dan 

menambah wawasan penelitian. 
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2. Menambah wawasan pemikiran dan pengetahuan tentang 

pembelajaran membaca Al-Quran. 

b. Bagi lembaga yang bersangkutan 

Sebagai pertimbangan dalam rangka meningkatkan 

kemampuan membaca Al-Quran murid-muridnya. 

c. Bagi perguruan tinggi  

Sebagai sumbangan pemikiran dalam bidang penelitian dan 

ilmu pengetahuan. 

E. Sistematika Pembahasan  

Untuk mempermudah pemahaman dan penyusunan skripsi 

ini maka penulis akan membahasnya dengan sistematika sebagai 

berikut:   

BAB I Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, 

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, sistematika pembahasan. Bab 

pertama ini dimaksudkan untuk mempermudah 

memaparkan data.  

BAB II Landasan teori, telaah hasil penelitian terdahulu. Bab 

ini dimaksudkan untuk memudahkan peneliti dalam 

menjawab masalah. Pada bab ini peneliti membahas 

pengertian metode, pengertian belajar dan 

pembelajaran, pengertian membaca, pengetian Al-

Quran, Metode An-Nahdliyah. 
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BAB III Metode penelitian meliputi pendekatan dan jenis 

penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data 

dan sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik 

analisis data, pengecekan keabsahan temuan, tahapan-

tahapan penelitian. Bab ini dimaksudkan untuk 

memudahkan peneliti dalam menjawab masalah. 

BAB IV Temuan Penelitian meliputi deskripsi data umum, 

deskripsi data khusus. Bab ini dimaksudkan untuk 

memudahkan peneliti dalam menjawab masalah.  

BAB   V Pembahasan. Bab ini membahas tentang analisis 

perencanaan, analisiss pelaksanaan, analisis evaluasi, 

analisis faktor penghambat dan pendukung 

pembelajaran membaca Al-Quran dengan 

menggunakan metode An-Nahdliyah. 

 BAB VI Penutup meliputi kesimpulan, saran. Bab ini 

dimaksudkan agar pembaca dan penulis mudah dalam 

melihat inti hasil penelitian.  
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN ATAU KAJIAN TEORI 

A. Telaah Penelitian Terdahulu   

Berdasarkan penelitian terdahulu dari Ziana Walida yang berjudul Penerapan metode 

An-Nahdliyah dalam meningkatkan minat dan kemampuan santri (Studi kasus di TPQ 

Darul  Huda Karang Talun Krass Kediri). Peningkatan minat santri terlihat dari semakin 

meningkatnya: kegemaran santri membaca Al-Qur„an, kepuasan santri, santri tidak 

membolos mengaji, santri membaca Al-Qur„an tanpa disuruh,  kesukaan santri membaca 

Al-Qur„an daripada bermain dan bergurau. Sedangkan peningkatan kemampuan membaca 

Al-Qur„an santri juga meningkat, terlihat dari santri yang sebelumnya tidak bisa membaca 

Al-Qur„an menjadi bisa membaca Al-Qur„an dan bacaannya semakin baik dan lancar. 

Berdasarkan penelitian terdahulu dari saudara Masrukhin yang berjudul implementasi 

metode pembelajaran Al Qur‟an di TPQ An-Nahdliyah Al Falah Banjarparakan Rawalo 

Banyumas, maka dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran membaca al-Qur‟an di 

TPQ An-Nahdliyah Al Falah Banjarparakan Rawalo Banyumas, secara umum melalui tiga 

tahap yakni tahap awal, inti dan penutup, yang masing-masing tahap tersebut dilakukan 

sesuai dengan langkah-langkah yang telah ditetapkan oleh TPQ. Kegiatan menulis pada 

dasarnya hanya kegiatan tambahan, namun mempunyai manfaat yang besar. Salah satu 

manfaatnya adalah untuk memudahkan santri dalam menghafal serta sebagai latihan agar 

santri faham dengan apa yang dibaca. Ketukan yang dilakukan pada setiap pembelajaran 

bertujuan untuk melatih kelancaran dan irama bacaan santri. Ketukan ini adalah sebagai ciri 

khas dari metode pembelajaran yang diterapkan pada TPQ An-Nahdliyah Al Falah. 

14 
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Program pengajaran di TPQ An-Nahdliyah Al Falah Banjarparakan Rawalo Banyumas ada 

dua yaitu program buku paket enam jilid dan al-Qur‟an. Program buku paket ditempuh 

selama satu tahun dan program al-Qur‟an ditempuh selama dua tahun. 

Berdasarkan penelitian terdahulu dari saudari Imroatul Munawaroh yang berjudul 

Penerapan Metode Tilawati dalam Meningkatkan Kualitas Membaca Al-Quran di TPQ Al-

Amin Setren Bendo Magetan tahun Pelajaran 2016/2017 maka dapat disimpulkan bahwa 

perencanaan pembelajaran membaca Al-Quran dengan menggunakan metode tilawati di 

TPQ Al-Amin Setre Bendo Magetan sudah diterapkan dengan baik sesuai dengan 

kurikulumnya tetapi masih ada yang belum sesuai dengan perencanaan karena ustadz 

ustadzahnya ada yang benar-benar mempersiapkan tidak hanya secara fisiknya saja dalam 

perencanaan pembelajaran, ada juga sebaliknya ada ustadz ustadzah yang persiapannya 

tidak sesuai dengan kurikulum. 

Pelaksanaan metode tilawati dalam pembelajaran membaca Al-Quran di TPQ Al-

Amin Setre Magetan sudah bisa dikatakan terlaksana dengan baik tetapi belum optimal 

pelaksanaannya dikarenakan para santri terkadang terhadap penerapan baca simak tidak satu 

persatu dalam menyodorkan bacaan Al-Quran akan tetapi para santri berebut maju 

menyodorkan buku bacaan Al-quran agar lebih dulu maju untuk membaca. Sedangkan 

kendala dalam pembelajarannya yaitu manakala peserta didiknya belum bisa membaca Al-

Quran dikarenakan faktor lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. 

Persamaan dari penelitian diatas yang dilakukan oleh saudari Ziyana Walida, saudara 

Masrukhin, dan Imroatul Munawaroh adalah ketiganya sama-sama membahas tentang 

peningkatan minat dan kemampuan santri dalam membaca Al-Quran. Perbedaan ketiga 

penelitian diatas terletak pada metode pembelajaran Al-Quran yang digunakan. 
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B. Kajian Teori 

1. Pengertian Metode 

Menurut arti bahasa metode ialah cara sistematis dan terpikir secara baik untuk 

mencapai tujuan. Metode dalam bahasa arab dikenal dengan istilah Ahariqah yang berati 

langkah-langkah strategis persiapan untuk melakukan pekerjaan. Sedangkan menurut 

istilah, metode adalah cara atau jalan yang harus ditempuh atau dilalui untuk mencapai 

tujuan. Dengan demikian dapat dipertegas bahwa metode ialah, cara sistematis dan terpikir 

dengan baik untuk dilaksanakan dalam mencapai tujuan pembelajaran. 
12

 

Metode adalah  metode atau metoda berasal dari bahasa yunani (Greeka) yaitu 

metha+hodos. Metha berati melewati atau melalui harus dilalui untuk menyajikan bahan 

pengajaran agar tercapai tujuan  pengajaran. Sedangkan istilah  metodologi pengajaran 

terdiri dari dua kata yaitu metodologi dan pengajaran. Metodologi terdiri dari dari dua kata 

yaitu metoda dan logi. Logi berasal dari kata logos yang berati ilmu. Jadi, metodologi ialah 

suatu ilmu yang membicarakan suatu cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai 

tujuan tertentu. 
13

 

Menurut Runes, bila dikaitkan dengan proses pendidikan islam, maka metode berati 

suatu prosedur yang dipergunakan pendidik dalam melaksanakan tugas-tugas kependidikan 

untuk mencapai tujuan tujuan yang telah ditetapkan(dari segi pendidik). Selain itu metode 

juga berati teknik yang digunakan oleh peserta didik untuk menguasai materi tertentu dalam 

proses mencari ilmu pengetahuan(dari segi peserta didik). Kemudian dapat pula berati cara 

                                                 
12

Samiudin, Peran Metode untuk Mencapai Tujuan Pembelajaran. (Sekolah Tinggi Agama Islam Pancawahana 

Bangil Indonesia), 33. 
13

Binti Maunah, Metodologi pengajaran Islam. (Yogyakarta Sukses Offset, 2009), 56. 
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yang dipergunakan dalam merumuskan aturan-aturan tertentu dari suatu prosedur. Menurut 

Ahmad Tafsir metode pendidikan adalah semua cara yang digunakan untuk mendidik. 
14

 

Metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan  rencana yang 

sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah di susun tercapai secara optimal. 

Metode digunakan untuk merealisasikan strategi yang telah ditetapkan. Dengandemikian, 

metode dalam rangkaian sistem pembelajaran memegang peran yang sangat penting. 

Keberhasilan implementasi strategi pembelajaran sangat tergantung pada guru 

menggunakan metode pembelajaran, karena suatu strategi pembelajaran hanya mungkin 

diimplementasikan melalui penggunaan metode pembelajaran. 
15

 

Metode secara harfiah berati cara. Secara umum, metode diartikan sebagai suatu cara 

atau prosedur yang dipakai untuk mencapai tujuan tertentu. Pendapat lain juga menjelaskan 

bahwa metode adalah cara atau prosedur yang digunakan oleh fasilitator dalam interaksi 

belajar mengajar dengan memperhatikan keseluruhan sistem untuk mencapai suatu tujuan. 

Metode digunakan oleh guru untuk mengkreasi lingkungan belajar dan mengkhususkan 

aktivitas dimana guru dan peserta didik terlibat selama proses pembelajaran berlangsung. 
16

 

2. Pengertian Belajar dan Pembelajaran 

Belajar adalah suatu perubahan perilaku yang relatif permanen dan dihasilkan dari 

pengalaman masa lalu ataupun dari pembelajaran yang bertujuan atau direncanakan. 

Pengalaman diperoleh seorang dalam interaksi dengan lingkungan, baik yang tidak 

direncanakan maupun yang direncanakan sehingga menghasilkan perubahan yang bersifat 

relatif menetap. Menurut Eveline dan Nara, belajar adalah proses yang kompleks yang 

                                                 
14

Nizar Samsul haji, Filsafat Pendidikan Islam. (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), 14. 
15Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan. (Jakarta: Prenanda 

Group, 2006), 147. 
16

Mohammad Syarif Sumantri, Strategi Pembelajran. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 3. 
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didalamnya terkandung beberapa aspek. Aspek tersebut meliputi: a) bertambahnya jumlah 

pengetahuan, b) adanya kemampuan mengingat dan memproduksi, c) adanya penerapan 

pengetahuan, d) menyimpulkan makna, e) menafsirkan dan mengaitkan dengan realitas.  

Setiap orang tentu sudah sangat familier dengan kata belajar. Orang tua selalu 

mengingatkan anak-anaknya untuk belajar. Guru disekolah selalu meminta kita untuk rajin 

belajar. Teman-teman disekolah sering melaksanakan belajar kelompok atau belajar bersama. 

Sebagian orang beranggapan bahwa belajar adalah semata-mata mengumpulkan atau menghafal 

fakta-fakta tersaji dalam bentuk informasi atau materi pelajaran. Ada juga yang beranggapan 

belajar itu sebagai pelatihan seperti yang tampak pada saat membaca dan menulis. Orang yang 

sedang membaca dikatakan belajar. Penekanannya terletak pada perpaduan antara keduanya, 

yakni pada penumbuhan aktivitas subjek didik laki-laki dan perempuan. Konsep tersebut 

sebagai suatu sistem, sehingga dalam suatu sistem pembelajaran ini terdapat komponen-

komponen yang meliputi: siswa, tujuan, materi untuk mencapai tujuan, fasilitas dan prosedur, 

serta alat untuk media yang harus dipersiapkan, jadi dengan kata lain pembelajaran sebagai 

suatu sistem yang bertujuan, perlu direncanakan oleh guru berdasarkan kurikulum yang 

berlaku.  

 Pembelajaran merupakan komunikasi dua arah, mengajar dilakukan oleh pihak guru 

sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik. Konsep pembelajaran didefinisikan sebagai 

suatu proses dalam lingkungan seseorang yang secara sengaja dikelola untuk memungkinkan ia 

turut serta dalam tingkah laku tertentu dalam kondisi khusus atau menghasilkan respon terhadap 

situasi tertentu. Untuk mencapai kondisi tersebut dibutuhkan strategi pembelajaran. Strategi 

digunakan untuk memperoleh kesuksesan atau keberhasilan dalam mencapai tujuan. Strategi 

pembelajaran merupakan macam dan urutan perbuatan yang dipergunakan atau dipercayakan 



19 

 

 

guru ke siswanya didalam bermacam-macam peristiwa belajar. Rangkaian aktivitas guru ke 

siswa dalam suatu peristiwa belajar mengajar aktual tertentu, dinamakan prosedur instrusional. 

Implementasi dari strategi tersebut dibutuhkan rentetan cara atau disebut metode pembelajaran.  

Unsur-unsur belajar adalah faktor-faktor yang menjadi indikator keberlangsungan proses 

belajar. Adapun tujuh unsur utama dalam proses belajar yang meliputi: 1) tujuan. Belajar 

dimulai karena adanya suatu tujuan yang ingin dicapai. Tujuan ini muncul karena adanya suatu 

kebutuhan. Perbuatan belajar atau pengalaman belajar akan efektif bila diarahkan kepada tujuan 

yang jelas dan bermakna bagi individu, 2) kesiapan. Agar mampu melaksanakan perbuatan 

belajar dengan baik, anak perlu memiliki kesiapan, baik kesiapan fisik, psikis, maupun kesiapan 

yang berupa kematangan untuk melakukan sesuatu yang terkait dengan pengalaman belajar, 3) 

situasi. Kegiatan belajar berlangsung dalam situasi belajar. Adapun yang dimaksud situasi 

belajar adalah tempat, ligkungan sekitar, alat dan bahan yang dipelajari, guru, kepala sekolah, 

pegawai administrasi, dan seluruh warga sekolah yang lain, 4) interpretasi. Di sini anak 

melakukan interpretasi yaitu melihat hubungan diantara komponen-komponen situasi belajar, 

melihat makna dari hubungan tersebut dan menghubungkannya dengan kemungkinan 

pencapaian tujuan, 5) respon. Berlandaskan interpretasi tentang kemungkinannya dalam 

mencapai tujuan belajar, maka anak membuat respon. Respon ini dapat berupa usaha yang 

terencana dan sistematis, baik juga usaha coba-coba, 6) konsekuensi. Berupa hasil, dapat hasil 

positif atau mendapat keberhasilan maupun maupun hasil negatif atau kegagalan sebagai 

konsekuensi respon yang dipilih siswa, 7) reaksi terhadap kegagalan. Kegagalan dapat 

menurunkan semangat, motivasi, memperkecil usaha-usaha belajar selanjutnya. Namun juga 

membangkitkan siswa karena dia mau belajar dari kegagalannya.  
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Para konstruktivis memaknai unsur-unsur belajar sebagai berikut: Pertama yaitu tujuan 

belajar. Tujuan belajar yaitu membentuk makna. Makna diciptakan para pembelajar dari 

apayang mereka lihat, dengar, rasakan, dan alami. Konstruksi makna dipengaruhi oleh 

pengertian terdahulu yang telah dimiliki siswa. Kedua yaitu proses belajar. Proses belajar 

adalah proses kontruksi makna yang berlangsungterus menerus, setiap kali berhadapan dengan 

fenomena atau pengalaman baru diadakan rekontruksi, baik secara kuat atau lemah. Proses 

belajar bukanlah kegiatan mengumpulkan fakta, melainkan lebih sebagai pengembangan 

pemikiran dengan membuat pengertian yang baru. Belajar bukanlah hasil perkembangan, 

melainkan perkembangan itu sendiri. Ketiga yaitu hasil belajar dipengaruhi oleh pengalaman 

pelajar sebagai hasil interaksi dengan dunia fisikdan lingkungannya. Hasil belajar seseorang 

tergantung pada apa yang telah diketahui pembelajar. Konsep-konsep, tujuan dan motivasi yang 

mempengaruhi interaksi dengan bahan yang dipelajari.  

Kompetensi-kompetensi yang harus dikuasai siswa dalam belajar, baik, baik tentang apa 

saja, di mana saja, dengan siapa saja, antara lain adalah: 1) Kompetensi dalam mengumpulkan, 

memilih, mengolah, dan mengelola informasi, 2) Kompetensi dalam menguasai peralatan 

sebagai sarana untuk mengetahui dan memahami, 3) kompetensi dalam berkomunikasi dengan 

orang lain secara efektif, 4) Kompetensi untuk beradaptasi diri menghadapi perubahan 

kehidupan, 5) kompetensi untuk bekerja sama dengan orang lain dalam suatu tim, 6) 

kompetensi dalam menyelesaikan konflik melalui dialog dan negoisasi yang damai.  

Prinsip-prinsip umum belajar sebagai berikut: 1) belajar merupakan bagian dari 

perkembangan. Belajar dan berkembang merupakan dua hal yang berbeda, tetapi erat 

hubungannya. Dalam perkembangan dituntut belajar, sedangkan melalui belajar terjadi 

perkembangan individu yang pesat, 2) Belajar berlangsung seumur hidup. Hal ini sesuai dengan 
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prinsip pembelajaran sepanjang hayat, 3)  Keberhasilan belajar dipengaruhi oleh faktor-faktor 

bawaan, lingkungan, kematangan, serta usaha individu secara aktif, 4) Belajar mencakup semua 

aspek kehidupan, oleh sebab itu belajar harus mengembangkan aspek kognitif, afektif dan 

psikomotorik dan keterampilan hidup. Menurut Ki Hajar Dewantara belajar harus 

mengembangkan cipta, rasa, karsa, dan karya, 5) Kegiatan belajar berlangsung disembarang 

tempat dan waktu. Berlangsung di sekolah, di rumah, di masyarakat, di tempat rekreasi, di alam 

sekitar, dalam bengkel kerja, di dunia industri, dan sebagainya, 6) Belajar berlangsung baik 

dengan guru maupun tanpa guru. Berlangsung dalam situasi formal, informal, dan nonformal, 

7) Belajar yang terencana dan disengaja menuntut motivasi yang tinggi. Biasanya terkait 

dengan pemenuhan tujuan yang kompleks, diarahkan pada penguasaan, pemecahan masalah, 

atau pencapaian sesuatu yang bernilai tinggi. Untuk menghasilkan sesuatu yang memuaskan 

memerlukan waktu dan upaya yang sungguh-sungguh, 8) Perbuatan belajar bervariasi dari yang 

paling sederhana sampai dengan yang amat kompleks, 9) Dalam belajar dapatterjadi hambatan-

hambatan. Hambatan dapat terjadi karena belum adanya penyesuaian individu dengan tugasnya, 

adanya hambatan dari lingkungan, kurangnya motivasi, kelelahan atau kejenuhan belajar, 10) 

Dalam hal tertentu belajar memerlukan adanya bantuan dan bimbingan dari orang lain, orang 

lain itu dapat berupa guru, orang tua, teman sebaya yang kompeten dan lainnya. 
17

 

Jenis-jenis belajar yang dikemukan oleh para ahli pendidikan dan psikologi cukup 

banyak. Diantaranya adalah belajar sederhana, tanpa asosiasi, belajar asosiasi, belajar melaui 

pemberian kesan, belajar observasional, bermain, enkulturisasi, belajar dengan multimedia, e-

learning, belajar dengan menghafal, belajar informal, belajar formal dan belajar nonformal, 

belajar nonformal yang dikombinasi, serta belajar melalui dialog. 
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Suyono, Belajar dan Pembelajaran, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 126-129. 
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Tipe-tipe belajar yang berlandaskan behaviorisme antara lain sebagai berikut: 1) belajar 

sederhana tanpa asosiasi, 2) belajar asosiasi, 3) pengondisian klasik, 4) pengondisian operan, 5) 

belajar melalui kesan, 6) belajar pengamatan, 7) belajar melalui bermain, 8) belajar tuntas. 

Prinsip-prinsip belajar  tuntas yang harus dipelajari guru antara lain, pertama, sebagian besar 

siswa dalam situasi dan kondisi belajar yang normal dapat menguasai sebagian besar bahan 

yang diajarkan. Kedua, guru menyusun strategi pembelajaran tuntas dimulai dengan 

menetapkan tujuan-tujuan khusus. Guru juga harus menetapkan KKM yang harus dicapai 

siswa. Ketiga, guru memerinci bahan ajar menjadi menjadi satuan-satuan pembelajaran kecil-

kecil yang mendukung pencapaian tujuan khusus guru. Keempat, selain disediakan bahan ajar 

atau modul untuk kegiatan belajar utama, juga disusun bahan ajar untuk kegiatan perbaikan atau 

remidi dan pengayaan. Kelima, asemen atau penilaian hasil belajar tidak menggunakan 

penilaian acuan norma tetapi mengguanakan penilaian acuan kriteria atau patokan. Keenam, 

konsep belajar tuntas juga memperhatikan adanya perbedaan-perbedaan individual. 

Tipe-tipe belajar yang berlandaskan kognitivisme dan konstruktivisme antara lain sebagai 

berikut, 1) Belajar melalui pembudayaan, 2) Belajar menurut David P. Ausubel dan Floyd G 

Robinson antara lain, belajar menerima, belajar menghafal, belajar menemukan.Tipe-tipe 

belajar menurut Robert M Gagne antara lain: belajar isyarat, belajar rangsangan tanggapan, 

belajar rantai perbuatan, belajar perilaku yang berhubungan dalam bentuk verbal yaitu 

hubungan bahasa, belajar membedakan, belajar konsep, belajar aturan-aturan, kaidah-kaidah 

dan hukum-hukum, belajar pemecahan masalah. 

Pembelajaran multimedia, yaitu belajar dengan mempergunakan bantuan berbagai 

perangkat atau program yang menggunakan listrik. Belajar jenis ini pada hakikatnya 

menggunakan berbagai lingkungan belajar sebagai multimedia, misalnya, belajar diluar kelas 
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dengan menggunakan media tumbuhan dan hewan sekitar sekaligus belajar menggunakan 

sumber-sumber seperti kliping, majalah pengetahuan dan bantuan komputer, bantuan 

narasumber atau ahli, pelaku kejadian khusus, dan sebagainya. Pembelajaran multimedia 

membantu mempercepat pengumpulan portofolio siswa.  

Tipe belajar berbasis internet dan belajar yang diperkaya. Belajar jenis ini dilakukan 

dengan bantuan alat elektronik atau tepatnya menggunakn komputer berbasis internet. Jika 

pembelajaran dilakukan dimana-mana dengan bantuan telepon seluler disebut m-Learning. 

Sementara itu jika jika seseorang pembelajaran melakukan interaksi dengsn lingkungan e-

Learning misalnya melalui chatting yang bertujuan pembelajaran, bukan sekedar ngobrol, 

belajar seperti itu disebut augmented learning. Dalam pembelajaran ini dapat terjadi melalui 

saling berbagi teks, gambar-gambar vidio, audio atau musik dan suara.  

Tipe belajar yang berlandaskan perkembangan konsepsi, adalah konsep tentang fenomena 

yang telah diterima dalam benak siswa dan menjadi milik siswa. Belajar yang baik menurut 

aliran kognitivisme/kontruktivisme adalah suatu proses untuk mengakomodasi suatu konsep 

menjadi menjadi suatu konsepsi yang telah melekat dan membangun struktur kognitif siswa 

yang baru. Jenis belajar yang berkaitan dengan paham ini antara lain: perkembangan 

konseptual,resolusi konseptual, pertukaran konseptual, model generatif, perubahan konseptual.  

Tipe belajar berdasarkan jenis pengorganisasian antara lain sebagai berikut: belajar 

informal, adalah belajar yang dilaksanakan diluar situasi persekolahan tidak diorganisasikan 

secara formal tetapi berlandaskan pengalaman keseharian, belajar dari kehidupan, belajar 

formal, adalah belajar yang berlangsung dalam situasi hubungan guru dengan murid, tetapi 

tidak harus berlangsung didalam kelas yang penting situasinya formal dalam tanggung jawab 
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sekolah, belajar nonformal yang dikombinasi, dalam tipe belajar ini dapat digunakan belajar 

nonformal, belajar formal, dan belajar informal. 
18

  

Metode secara harfiah artinya cara. Secara umum, metode diartikan sebagai suatu cara 

atau prosedur yang dipakai untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam pendapat lain juga 

dijelaskan bahwa metode adalah cara atau prosedur yang digunakan oleh fasilitator dalam 

interaksi belajar mengajar dengan memperhatikan keseluruhan sistem untuk mencapai suatu 

tujuan. Metode digunakan oleh guru untuk mengkreasi lingkungan belajar dan mengkhususkan 

aktivitas dimana guru dan peserta didik terlibat selama proses pembelajaran berlangsung. 
19

 

3. Pengertian Membaca  

 Membaca menurut Haryadi merupakan interaksi antara pembaca dan penulis. Interaksi 

tersebut tidak langsung, namun bersifat komunikatif. Komunikasi antara pembaca dan 

penulis akan semakin baik jika pembaca mempunyai kemampuan yang lebih baik. Pembaca 

hanya dapat berkomunikasi dengan karya tulis yang digunakan oleh pengarang sebagai 

media untuk menyampaikan gagasan, perasaan, dan pengalamannya. Dengan demikian 

pembaca harus mampu menyusun pengertian-pengertian yang tertuang dalam kalimat-

kalimat yang disajikan oleh pengarang sesuai dengan konsep yang terdapat pada diri 

pembaca. 
20

  

 

 

 

4. Pengertian Al-Quran  
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Suyono, Belajar dan Pembelajaran. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 129-143. 
19

Mohammad Syarif Sumantri, Strategi Pembelajran. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015) , 2-3. 
20

Eko Widianto, Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, (Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri 

Semarang), 17. 
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Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang diturunkan Allah kepada rasulnya 

yang terakhir yaitu nabi Muhammad SAW. Sekaligus sebagai mukjizat yang terbesar 

diantara mukjizat-mukjizat yang lain. Turunnya Al-Quran dalam kurun waktu 23 tahun, 

dibagi menjadi dua fase. Pertama diturunkan di Mekkah yang biasa disebut dengan ayat-ayat 

Makkiyah. Fase kedua diturunkan di Madinah disebut dengan ayat-ayat Madaniyah. 
21

 

Al-Quran merupakan petunjuk bagi manusia menyangkut tuntunan yang berkaitan 

dengan aqidah, dan penjelasan mengenai petunjuk itu dalam rincian syariat, dengan 

diturunkannya Al-Quran pada bulan ramadhan, mengisyaratkan bahwa sangat dianjurkan 

membaca dan mempelajari Al-Quran selama bulan ramadhan, dan yang mempelajarinya 

diharapkan memperoleh petunjuk serta memahami dan menerapkan penjelasan-

penjelasannya. Karena dengan membaca Al-Quran ketika itu bahwa yang bersangkutan 

menyiapkan wadah hatinya untuk menerima petunjuk ilahi berkat makanan rohani bukan 

jasmani yang memenuhi kalbunya. Bahkan jiwanya akan semakin cerah, pikirannya begitu 

jernih, sehingga ia akan memperoleh kemampuan untuk membedakan antara yang haq dan 

yang bathil. 
22

  

Al-Quran adalah kalam Allah yang bernilai mukjizat yang diturunkan kepada 

Rassulullah melalui malaikat jibril yang diriwayatkan secara mutawatir dan membacanya 

bernilai ibadah. 
23

Al-Quran merupakan syariat yang universal. Inti agama islam dan dasar 

agama. Mengetahui Al-Quran akan berfungsi menjelaskan argumentai dalam menyimpulkan 
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beberapa hukum dan menjelaskan pada pihak yang pro atau kontra, sah atau tidaknya ibadah 

atau sholat. 
24

 

Secara etimologis, Al-Quran merupakan bentukan dari kata qara’a yang berati 

menghimpun, menggabung, atau merangkai. Ibn Faris menyamakan kata tersebut dengan 

qarwyang juga berati menghimpun surat-surat dan ayat-ayat. Sementara Al-zarqani 

mengemukakan suau pendapat tentang Al-Quran yang berasal dari kata qaran, qarin, dan 

qara’in yang berati juga menggabung sesuatu dengan yang lain, meskipun ia sendiri memilih 

pendapat yang pertama. Al-Quran merupakan sebuah nama yang digunakan oleh Al-Quran 

sendiri untuk dirinya, disamping nama-nama yang lainnya. 

Selain Al-Quran sebagai sebutan bagi sebuah kitab suci, terdapat pula nama-nama lain 

yang juga digunakan sendiri. Beberapa sifat yang menunjukkan makna kemuliaan dan 

keagungan juga digunakan Al-Quran sebagai namanya, seperti Al-Huda yang berati 

petunjuk, Al-Rahmah berati kasih sayang, Al-Syifa berati obat atau penawar, Al-Mau’izah 

berati pengajaran, Al-Aziz berati yang bijaksana, Al- Mubarak berati yang penuh berkah,Al-

Basyir berati pemberi kabar gembira, Al-Nadzir berati yang memberi peringatan dan lainnya. 

Menurut pengertian terminologisnya Al-Quran didefinisikan sebagai kata-kata Allah 

yang Azaliy, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui jibril, yang tertulis pada 

mushaf, yang ditranmisikan secara mutawwir, menjadi petunjuk bagi manusia dan yang 

membacanya sebagai ibadah. Pengertian sederhananya dapat dikatakan bahwa Al-Quran 

adalah kata-kata Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan periwayatan secara 

muttawir dan membacanya adalah ibadah. Definisi tersebut mengekspresikan sebagai ciri 

Al-Quran seperti: kata-kata Allah yang mempunyai kekuatan ijazyang berati melemahkan, 
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turun kepada Nabi Muhammad, termaktub dalam mushaf, periwayatan muttawir, menjadi 

petunjuk bagi manusia, dan membacanya sebagai ibadah.  

Al- Quran merupakan kata-kata langsung dari Allah yang mutlak, qadim, dan suci 

yang diturunkan ke Lauh Mafuz, dari Lauh Mahfuzditurunkan lagi ke langit dunia yaitu di 

Bait Al-Izzahdan kemudian diturunkan oleh jibril kepada Nabi Muhammad secara berangsur-

angsur selama lebih kurang 23 tahun. Al-Quran adalah kata-kata Allah(kalam Allah) yang 

disampaikan kepada Nabi Muhammad ruh al-amin, jibril yang masuk atau turun kedalam 

hati  Nabi. Al-Quran merupakan kalam Allah yang menjelma kedalam bahasa arab karena 

Nabi Muhammad berasal dari bangsa arab. Allah berbicara kepada setiap nabi yang diutus 

dalam bahasa kaumnya. Penyampaian Al-Quran melalui jibril merupakan salah satu cara dari 

tiga cara Allah berkomunikasi dengan manusia. 

Demikianlah Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur 

selama lebih kurang 23 tahun.  

Al-Quran diturunkan secara berangsur-ansur tentu mengandung hikmah, yakni: 1) 

meneguhkan hati nabi dalam menhadapi kaum musrik, 2) mengingat hati nabi yang lembut, 

3) agar penetapan hukum-hukum syariat juga berlangsung secara berangsur-angsur, 4) 

memudahkan bagi nabi dan para penghapal ayat-ayat, 5) agar turunnya ayat sesuai timing 

dan konteks sosialnya, dan 6) bimbingan pada sumber Al-Quran itu sendiri, yakni Allah 

yang Maha Bijaksana dan Maha Terpuji. Bagi sebagian ulama, terutama  kelompok 

Asy‟ariyah, kalam Allah yang qadim tersebut dijelmakan kedalam bahasa arab sehingga ia 

berhuruf dan bersuara sesuai dengan apa yang dipahami penerimaannya dan kemudian 

dihimpun kedalam satu mushaf. Dengan kata lain Al-Quran merupakan jelmaan dari kam 

Allah atau qadim. Posisi huruf dan suara Al-Quran itu termasuk qadim, menjadi perdebatan 
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dikalangan umat islam, baik dikalangan sesama Sunni maupun antara kaum Sunni dan 

Mu‟tazil. Terlepas dari perdebatan mengenai hal itu, kaum muslim meyakini bahwa Al-

Quran tidak mengandung kesalahan dan segala yang disampaikan oleh Allah didalamnya 

dalah haq, sehingga barang siapa mengingkari atau meragukan Al-Quran, maka ia telah kafir 

dan keluar dari islam.  

Jalal al-Din al-Sayuthi adalah seorang ulama terkemuka dalam bidang ulum Al-Quran 

menyatakan bahwa Al-Quran merupakan telaga dan sumber segala ilmu. Didalamnya 

terkandung ilmu tentang segala sesuatu, menjelaskan mana yang merupakan petunjuk dan 

mana yang bukan. Dari Al-Quran setiap orang mengembangakn spesialisasinya dan 

berpegang kepadanya. Seorang fakif memproduksi hukum-hukum fiqh dari Al-Quran 

sehingga mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Ahli nahwu menggali kaidah-

kaidah dan struktur bahasa sehingga Al-Quran dapat dirujuk untuk menunjukkan kesalahan 

dan ketepatan perkataan. 

Al-Quran disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada para sahabatnya dan mereka 

menerima dan menghapal, dan sebagian yang lainnya menuliskannya. Turunnya Al-Quran 

dilatarbelakangi oleh situasi dan kondisi masyarakat, baik di Makkah maupun di Madinah. 

Ayat-ayat Al-Quran tidaklah turun didalam ruang yang kosong. Secara umum dapat 

dikatakan bahwa setiap ayat yang turunmemiliki latar belakang sosial dan situasi sesuai 

dengan tempat dan waktu ayat itu diturunkan. Kadang-kadang ayat-ayat tertentu untuk 

memberi respon jawaban, ataupun menetapkan hukum terhadap sesuatu hal sesuai sesuai 

dengan dengan yang diisyaratkan ayat tersebut. Inilah yang kemudian disebut dengan asbab 

al-nuzul ini adalah riwayat-riwayat yang terhimpun dalam teks hadist.  
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Pengetahuan tentang asbab al-nuzul suatu ayat sangat membantu dalam memahami isi 

pesan suatu ayat dan mengambil kesimpulan darinya, meskipun menurut mayoritas ulama 

sebab yang spesifik tidak dapat membatasi makna general dari lafal ayat itu. Dengan kaedah 

al-ibrah bi ummum al-lafzh, la bi khushush al-sabab maka dimensi tekstual Al-Quran 

menjadi patokan utama. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad dan diterima oleh 

para sahabat, lalu mereka menyampaikannya kepada umat, sehingga keontetikan Al-Quran 

tetap terpelihara. 
25

 

5. Metode An-Nahdliyah 

Metode An-Nahdliyah adalah  salah satu metode membaca Al-Quran yang lebih 

menekankan pada kesesuaian dan keteraturan bacaan dengan  menggunakan ketukan. 

tahapan-tahapan pelaksanaan metode An-Nahdliyah antara lain: 1.) Materi pembelajaran 

disusun secara berjenjang dalam buku paket 6 jilid, 2.) pengenalan huruf sekaligus diawali 

dengan latihan dan pemantaban makhorijul huruf , 3.) Penerapan qoidah tajwid 

dilaksanakan secara praktis dan dipandu dengan titian murotal, 4.) Santri kegiatan belajar 

mengajar dilaksanakan secara bersama-sam, 5.) Evaluasi dilaksanakan secara kontinyu dan 

berkelanjutan.  Dalam perjalanannya An-Nahdliyah sempat berubah atau berganti nama 

sebanyak tiga kali, yaitu pertama bernama metode cepat baca Al-ran Maarif. Kedua 

metode cepat baca Al-Quran Qiroati. Ketiga metode cepat baca Al-Quran Maarif An-

Nahdliyah. Berbicara tentang an-Nahdliyah tentunya tidak akan lepas daritokoh sentral 

berdirinya metode tersebut yakni KH. MunawwirKholid. An-nahdliyah lahir karena 

keprihatinan Kiai Munawwirmelihat anak-anak kecil termasuk putra-putri kiai yang mengaji 

disurau-surau. Mereka belajar menggunakan metode yang bukanberasal dari kultur 

pesantren. Hal ini bila diteruskan, maka akanmenggeser sistem berpikir mereka. Berangkat 
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dari hal tersebut,akhirnya timbullah niat dalam hati Kiai Munawwir Kholid 

untukmenciptakan suatu metode cepat belajar al qur‟an yangbercirikan ke-Nahdlotul Ulama 

(NU)an. 

Metode belajar membaca Al-Quran An-Nahdliyah juga memiliki visi, misi dan tujuan. 

Adapun visi metode membaca Al-Quran An-Nahdliyah adalah terbentuknya generasi 

Qurani. Misi metode membaca Al-Quran An-Nahdliyah antara lain: 1.) mengajarkan bacaan 

dan isi kandungan Al-Quran, 2.) menanamkan nilai-nilai ajaran Al-Quran, 3.) membekali 

santri untuk lebih memperdalam ajaran islam pada jenjang selanjutnya. Sedangkan tujuan 

metode membaca Al-Quran adalah, secara singkat tujuan utama pendirian dan 

pengembangan Taman Pendidikan Al-Quran adalah memberantas buta huruh Al-Quran dan 

mempersiapkan anak mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar, memupuk rasa 

cinta terhadap Al-Quran yang pada akhirnya juga mempersiapkan anak untuk menempuh 

jenjang pendidikan agama (di madrasah) lebih lanjut. 
26

 

Pengelolaan pembelajaran disekolah yang berkaitan dengan metode belajar membaca 

Al-Quran siswa diperlukan pedoman pengajaran. Adapun pedoman pengajaran belajar 

membaca Al-Quran dengan menggunakan metode An-Nahdliyah antara lain: 1.) ketentuan 

umum dan ciri-ciri khusus metode An-Nahdliyah untuk pengelolaan pengajaran dikatakan 

tamat belajar apabila telah menyelesaikan dua program yang dicanangkan, yaitu: a.) 

program buku paket (PBP), program awal yang dipandu dengan buku paket Cepat Tanggap 

Belajar Al-Quran An-Nahdliyah sebanyak enam jilid yang dapat ditempuh kurang lebih 

enam bulan, b.) program sorogan Al-Quran (PSQ), yaitu program lanjutan sebagai aplikasi 

praktis untuk menghantarkan siswa mampu membaca Al-Quran sampai khatam 30 juz. Pada 
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program ini siswa dibekali dengan sistem bacaan gharaibul Quran dan lainnya. Untuk 

menyelesaikan program ini diperlukan waktu kurang lebih 24 bulan. Adapun ciri khusus 

metode An-Nahdliyah adalah: a.) materi pelajaran disusun secara berjenjang dalam buku 

paket 6 jilid, b.) pengenalan huruf sekaligus diawali dengan latihan dan pemantapan 

makharijul huruf dan sifatul huruf, c.) penerapan qaidah tajwid dilaksanakan secara praktis 

dan dipandu dengan titian murattal, d.) siswa lebih dituntut memiliki pengertian yang 

dipandu dengan asas CBSA melalui pendekatan keterampilan proses, e.) kegiatan belajar 

mengajar dilaksanakan seacara klasikal untuk tutorial dengan materi yang sama agar terjadi 

proses musafahah, f.) evaluasi dilaksanakan secara kontinyu dan berkelanjutan, g.) metode 

ini merupakan pengembangan dari Qaidah Bahgdadiyah. 2.) tenaga Edukatif dan Peserta 

Didik. Tenaga edukatif sering disebut dengan istilah ustadz/ustadzah. Menurut tugasnya 

dibagi menjadi dua, yaitu: a.) ustadz tutor, bertugas menyampaikan materi pelajaran kepada 

siswa/santri serta menterjemahkan bahasa ilmiah kedalam bahasa peraga yang sederhana 

sekiranya mampu dicerna oleh santri/siswa umur lima tahun, b.) ustadz privat, bertugas 

membimbing dan mengevaluasi siswa/santri, kemudian menentukan tingkat prestasi 

santri/siswa. 3.) Metode penyampaian. Metode penyampaian yang dipakai dalam proses 

belajar mengajar metode An-Nahdliyah adalah: a.) Metode demonstrasi, yaitu tutor 

memberikan contoh secara praktis dalam melafalkan huruf dan cara membaca hukum 

bacaan, b.) metode drill, yaitu santri/siswa disuruh berlatih melafalkan sesuai dengan 

makhraj dan hukum bacaan sebagaimana yang dicontohkan oleh ustadz, c.) tanya jawab, 

yaitu ustadz memberikan pertanyaan kepada santri/siswa dan atau sebaliknya, d.) metode 

ceramah, yaitu ustadz memberikan penjelasan sesuai dengan pokok bahasan yang diajarkan. 

27
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Sebelum metode ini bernama An-Nahdliyah, pada suatu ketika atas petunjuk setelah 

bermunajat kepada Allah SWT. Kiai Munawwir Kholid berjalan ke arah utara yang pada 

akhirnya beliau bertemu dengan Kiai Syamsu Dluha. Dari pertemuan itu, terjalinlah ikatan 

persaudaraan yang kuat diantara keduanya yang pada akhirnya menghasilkan beberapa 

materi rumusan-rumusan yang menjadi bahan penyusunan kitab Metode Cepat Tanggap 

Belajar Al-Qur‟an an- Nahdliyah. Syamsu Dluha dan kiai-kiai yang lain akhirnya Kiai 

Munawir Kholid menggagas untuk membuat metode baru. Beliau bersama sahabat–sahabat 

beliau membentuk team perumus yang beranggotakan antara lain: a) Kyai Munawir Kholid , 

b) Kyai Manaf , c) Kyai Mu‟in Arif, d) Kyai Hamim, e) Kyai Masruhan, f) Kyai Syamsu 

Dluha.
28

 

Al-Qur‟an adalah kitab suci yang diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab dan 

memuat berbagai petunjuk untuk kehidupan manusia.Menurut Soedarso membaca adalah 

aktivitas yang kompleks dengan mengarahkan sejumlah besar tindakan yang terpisah-pisah. 

Membaca sebagai kegiatan yang meliputi pengenalan lambang-lambang tertulis atau 

lamabang-lambang bunyi. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

  Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif. Penelitian ini  menggunakan pendekatan kualitatif dengan 

jenis penelitian studi kasus.Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang 

berhubungan dengan ide, perepi, pendapat, kepercayaan orang yang akan diteliti 

dan semuanyatidak dapat diukur dengan angka. 
29

Metode penelitian kualitatif 

adalah metode penelitianyang berlandaskan pada filsafat postpositivme, digunakan 

untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, sebagai lawannya adalah 

eksperimen, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan 

dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil 

penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.
30

 

B. Kehadiran Peneliti 

  Kehadiran peneliti pada penelitian kualitatif adalah merupakan hal yang 

utama dan tidak bisa diwakilkan. Misalnya, peneliti harus mengadakan kontak 

langsung dengan orang-orang disekitar lokasi penelitian. Bila masalah peneliti 

belum jelas, masih remang-remang atau mungkin malah masih gelap, kondisi 

semacam ini cocok diteliti dengan menggunakan metode kualitatif, peneliti 

kualitatif akan langsung masuk ke obyek, melakukan penjelajahan dengan grant 

tourquestion, sehingga masalah akan dapat ditemukan dengan jelas. Melalui 
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penelitian model ini, peneliti akan melakukan ekplorasi terhadap suatu obyek. 

Ibarat orang akan mencari sumber minyak, tambang emas dan lain-lain.
31

 

C. Lokasi Penelitian 

   Penelitian ini dilakukan di MI Thoriqul Huda Ngrawan, alasan mengapa 

memilih tempat penelitian ini adalah karena menurut saya sekolah tersebut sudah 

maju dan juga sudah ada pembelajaran Al-Quran yang menggunakan metode 

membaca Al-Quran An-Nahdliyah dan berdasarkan pengalaman pribadi saya 

karena saya dulu juga belajar mengaji ditempat tersebut saya jadi penasaran ingin 

mengadakan  penelitian di Mi thoriqul Huda Ngrawan Dolopo Madiun. 

Ketertarikan peneliti melakukan penelitian di Mi Thoriqul Huda dikarenakan 

peneliti ingin mengetahui dan mendeskripsikan Bagaimana perencanaan 

pembelajaran metode An-Nahdliyah di MI, bagaimana pelaksanaan metode 

membaca Al-Quran An-Nahdliyah di Mi Thoriqul Huda NgrawanDolopoMadiun, 

bagaimana evaluasi metode pembelajaran Al-Quran An-Nahdliyah dan  Untuk 

mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi hambatan pada pembelajaran baca Al-

Quran dengan menggunakan metode An-Nahdliyah di Mi Thoriqul Huda Ngrawan 

Dolopo Madiun. 

 

D. Sumber Data 

  Sumber data pada penelitian ini adalah guru dan siswa. Data-data 

dikumpulkan peneliti untuk mempermudah menjawab pertanyaan dan 

menyimpulkan hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif, sampel sumber data 

dipilih secara snowball sampling.Snowball sampling adalah suatu metode untuk 
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mengidentifikasi, memilih dan mengambil sampel dalam suatu jaringan atau rantai 

hubungan yang menerus. Sampel sumber data pada tahap awal memasuki lapangan 

di pilih orang yang berkaitan dalam kegiatan pembelajaran Al-Quran dan pada 

situasi sosial atau obyek yang diteliti, sehingga mampu membukakan pintu kemana 

saja peneliti akan melakukan pengumpulan data.
32

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

  Pada bagian ini dikemukakan bahwa, dalam penelitian kualitatif, teknik 

pengumpulan data  yang utama adalah observasi, participant, wawancara mendalam 

studi dokumentasi, dan gabungan ketiganya atau triangulasi. Perlu dikemukakan 

kalau teknik pengumpulan datanya dengan observasi, maka perlu dikemukakan apa 

yang diobservasi, kalau wawancara, kepada siapa akan melakukan wawancara.  

   Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap 

gejala yang tampak pada objek penelitian. Berdasarkan pengertian diatas, penulis 

melakukan observasi terhadap obyek penelitian. Hal ini untuk mengumpulkan data 

yang diperlukan penulis dengan mengamati dan mencatat kejadian yang ada. 

Metode ini mengumpulkan data tentang situasi umum. Observasi ini peneliti terlibat 

dengan kegiatan sehari-hari siswa dan guru MI Thoriqul Huda Ngrawan. Peneliti 

disini mengikuti kegiatan yang ada di MI Thoriqul Huda Ngrawan, yaitu berkaitan 

dengan kegiatan pembelajaran membaca Al-Quran dengan menggunakan metode 

An-Nahdliyah.  

Wawancara adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk menggali 

data secara lisan. Hal ini haruslah dilakukan secara mendalam agar kita 

mendapatkan data yang valid dan detil. Wawancara atau interview merupakan 
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salah satu bentuk teknik pengumpulan data yang banyak digunakan dalam 

penelitian baik kualitatif maupun kuantitatif. Wawancara dilaksanakan secara 

lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual.  

Lebih lanjut wawancara dapat dibedakandalam dua jenisyaitu, wawancara 

berstruktur dan wawancara tak terstruktur. Wawancara berstruktur, pertanyaan 

dan alternatife jawaban yang diberikan kepada interviewer telah ditetapkan 

terlebih dahulu. Kentungan pendekatan ini adalah bahwa pendekatan ini telah 

dibakukan. Oleh karena itu, jawabannya dapat dengan mudah dikelompokkan dan 

dianalisis. Kelemahannya, pendekatan ini kaku dilakukan, dalam teknik ini dapat 

meningkatkan reliabilitas wawancara, tetapi dapat menurunkan kemampuannya 

mendalami persoalan yang diselidiki. 

Wawancara tak terstruktur  lebih bersifat informal. Pertanyaan-pertanyaan 

tentang pandangan hidup, sikap, keyakinan subjek, atau tentang ketrampilan 

lainnya dapat diajukan secara bebas kepada subjek. Wawancara seperti ini bersifat 

luwes dan biasanya direncanakan agar sesuai sengan subjek dan suasana pada saat 

wawancara dilaksanakan.  

 Penelitian ini orang-orang yang diwawancarai di MI Thoriqul Huda Ngrawan 

adalah seluruh guru agama dan guru pengajaran pembelajaran membaca Al-Quran 

dengan menggunakan metode An-Nahdliyah. Akan tetapi, dalam penelitian ini 

peneliti lebih banyak menggunakan metode semi struktur, yakni mula-mula 

mengajukan pertanyaan yang telah terstruktur, kemudian diperdalam satu persatu 

sengan pertanyaan lebih lanjut sehingga dengan demikian akan diperoleh data yang 

lebih lengkap dan kuat. 
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F. Teknik Analisis Data 

 analisis data menggunakan deskriptif kualitatif menggunakan tiga tahapan 

yaitu: reduksi data, penyajian data, verifikasi data. Analisa data adalah hal yang 

terpenting dalam sebuah penelitian. Tanpa adanya analisa data, maka kesahihan 

sebuah penelitian masih diragukan. Melaluianalisa data penelitian itu akan 

menghasilkan hasil penelitian yang akurat. Menentukan metode analisa data dalam 

sebuah penelitian adalah suatu hal yang wajib. Dan penentuannya berdasarkan jenis 

penelitian yang dilakukan. 

 Metode analisa data adalah proses mencari atau menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, angket dan dokumentasi dengan cara 

mengorganisasikan data kedalam kategori menjabarkan kedalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun kedalam pola memilih nama yangpenting dan yang 

akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri 

sendiri maupn orang lain. Penelitian ini langkah awal yang diambil peneliti adalah 

memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian kita. Data-data tersebut 

memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan 

mempermudah peneliti untuk mencarinya jika data-data tersebut diperlukan. 

Penelitian ini aspek-aspek yang dipilih berkaitan dengan kelancaran membaca Al-

Quran siswa MI Thoriqul Huda Ngrawan, diperoleh dari wawancara guru-guru 

agama dan guru Al-Quran di MI Thoriqul Huda Ngrawan dan siswa, serta hasil 

pengamatan peneliti di MI Thoriqul Huda Ngrawan.  

Penelitian kualitatif, teknik analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan 

dengan pengumpulan data. Tahapan dalam penelitian kualitatif  adalah tahap 
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memasuki lapangan dengan grand tour. Tahap kedua adalah menentukan fokus, 

teknik pengumpulan data dengan miniatour question, analisis data dilakukan 

dengan analisis taksonomi. Selanjutnya pada tahap selection, pertanyaan yang 

digunakan adalah pertanyaan struktural, pertanyaan struktural adalah jenis 

pertanyaan yang memungkinkan untuk menemukan informasi mengenai unsur-

unsur dasar dalam pengetahuan budaya seorang informan.
33

 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Pengecekan keabsahan data menggunakan ketekunan pengamatan. 

Penelitian perlu dikemukakan rencana uji keabsahan data yang akan dilakukan. Uji 

keabsahan data meliputi uji kredibilitas data (validitas internal), uji dependabilitas ( 

reliabilitas) data, uji transferabilitas (validitas eksternal/generalisasi), dan uji 

konfirmabilitas (obyektivitas). Namun yang utama adalah uji kredibilitas data. Uji 

kredibilitas dilakukan dengan perpanjangan, pengamatan, meningkatkan ketekunan, 

triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, member check, dan analisis kasus 

negatif. 
34

 

  Penelitian ini cara yang dilakukan adalah, pertama peneliti 

memperpanjang waktu penelitian. Kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan data 

yang valid untuk memahami suatu lingkungan, dalam penelitian ini peneliti 

berusaha bersikap ramah dengan guru-guru dan siswa MI Thoriqul Huda Ngrawan 

agar terjalin hubungan yang baik serta, lebih mengenal pembiasaan yang dilakukan 

di MI Thoriqul Huda Ngrawan terutama pembiasaan pembelajaran membaca Al-

Quran. KeduaTriangulasi, diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber 

                                                 
33

Ibid, 401 
34

Ibid, 401-402 



39 

 

 

dengan berbagai cara dan waktu, peneliti mengumpulkan data yang sekaligus 

menguji kredibilitas data. Peneliti mengajukan pertanyaan yang sama, namun 

dengan narasumber yang berbeda atau dengan guru yang berbeda.  

H. Tahapan-tahapan Penelitian 

  Tahapan-tahapan dalam penelitian ini ada tiga tahap terakhir dari 

penelitian yaitu:  

1.) Tahap sebelum lapangan meliputi, menyusun rencana penelitian, memilih 

lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai keadaan 

lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan 

penelitian dan menyangkut etika penelitian. Instrumen yang ingin saya gunakan 

adalah meliputi: 

a.) Wawancara pemahaman siswa tentang metode membaca Al-Quran dengan 

menggunakan metode An-Nahdliyah 

b.) Tes penguasaan metode An-Nahdliyah terhadap belajar membaca Al-Quran 

c.) Tes penguasaan evaluasi pembelajaran Al-Quran dengan menggunakan 

metode An-Nahdliyah 

d.) Observasi dan pengamatan kepribadian siswa 
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2.) Tahap pekerjaan selama di lapangan yang meliputi, memahami latar penelitian 

dan persiapan diri memasuki lapangan dan berperan serta sambil 

mengumpulkan data. 

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

data. 
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BAB 1V 

TEMUAN PENELITIAN 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Berdirinya Madrasah 

Madrasah Ibtidaiyah Thoriqul Huda NgrawanDolopoMadiun merupakan 

pendidikan formal setingkat sekolah dasar yang pertama kali berdiri di dusun 

Ngrawan desa Dolopo kecamatan Dolopo kabupaten Madiun, dengan berciri khas 

agama islam yang diselenggarakan oleh yayasan ibadurrahim 

NgrawanDolopoMadiun.  

Latar belakang berdirinya MI Thoriqul Huda Dolopo diawali pada tanggal 15 

Agustus 1962 dengan adanya madrasah diniyah yang kemudian mendapat tawaran 

dari pemerintah untuk mendirikan sekolah umum. Berdasarkan tawaran tersebut 

pendiri MI Thoriqul Huda yaitu bapak KH Imam Mursyid mengumpulkan perangkat 

desa dan tokoh masyarakat untuk bermusyawarah mendirikan madrasah ibtidaiyah. 

Berdasarkan musyawarah tersebut pengurus desa dan tokoh-tokoh masyarakat 

menyetujui untuk mendirikan madrasah ibtidaiyah yang berlokasi di dusun Ngrawan 

desa Dolopo.  

Membantu berdirinya madrasah pemerintah mengirimkan pendidik dan dana 

operasional, sehingga madrasah dapat membangun tiga kelas dan satu kantor guru. 

Perintis  madrasah adalah bapak K.H Imam Mursyid beserta  Bapak Drs. Muslim 

dari Kembangsawit, sehingga madrasah dipimpin pertama kali oleh Bapak K.H 

Imam Mursyid dengan mendapatkan 15 siswa, 4 laki-laki dan sisanya 

perempuan,Dari tahun ketahun siswanya berkembang. 

41 
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Struktur guru pada awal berdirinya madrasah di antaranya: 

1) Bapak Salam dari Gontor 

2) Bapak Muslim 

3) Alm Bapak Yasin dari Kembangsawit 

4) Bapak Muhidin 

5) Bapak Sutris dari Bondalem 

6) Alm.Bapak Rohani 

7) Bapak Miswan 

8) Bapak Kabul Ihsan 

9) Bapak Sumahud 

10) Ibu Umiyani 

11) Bapak Afwan dari Krandegan 

12) Bapak Kamid 

13) Bapak Malik dari Pucang 

14) Bapak Ihsan dari Mlilir 

15) Bapak Mardhon 

 

2. Visi, Misi dan Tujuan MI Thoriqul Huda Dolopo 

a. Visi  

Terwujudny aagama sebagai landasan moral dan etika bagi siswa dalam 

mengembangkan mutu kehidupan dalam rangka upaya mewujudkan tujuan 

nasional yang beriman dan bertaqwa. 
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b. Misi 

1) Mewujudkan lulusan yang beriman bertaqwa kepada Allah SWT 

2) Mewujudkan lulusan yang rajin ibadah sesuai dengan ajaran Islam 

Ahlussunah Waljamaah. 

3) Mewujudkan lulusan bermoral dan berakhlakul karimah 

4) Mengemangkan kurikulum sesuai dengan tuntutan zaman dan lingkungan 

5) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 

c. Tujuan 

Berdasarkan visi dan misi madrasah, tujuan yang hendak dicapai adalah 

sebagai berikut. 

1) Terciptanya 100% lulusan MI Thoriqul Huda yang berkualitas, unggul, islami 

dan berakhlakul karimah. 

2) Terwujudnya madrasah yang ramah lingkungan, nyaman, dan bersih. 

3) Terlayaninya murid dan wali murid dengan sistem manajemen yang baik. 

4) Terwujudnya madrasah ibtidaiyah yang berahlusunnah wal jamaah. 

5) Terwujudnya tenaga pendidik, kependidikan dan siswa yang mampu 

mengkhatamkan al-quran dengan bacaan yang baik dan benar.  

3. Letak geografis MI Thoriqul Huda Ngrawan 

Secara umum keadaan MI Thoriqul Huda Ngrawan, Dolopo, Madiun sebagai 

berikut : 

a. Nama Sekolah : Madrasah Ibtidaiyah Thoriqul Huda 

b. Alamat   : Jalan Tambak Boyo Dusun Ngrawan Desa   Dolopo 

c. Kabupaten/Kota : Madiun 
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d. Propinsi  : Jawa Timur 

Letak MI Thoriqul Huda sangat strategis, berada di tengah dusun Ngrawan 

dan satu halaman dengan masjid desa, dari jalan raya kurang lebih berjarak 500 

meter sehingga sangat mudah untuk dijangkau oleh kendaraan umum. Adapun batas-

batas MI Thoriqul Huda yaitu : utara berbatasan dengan sungai, barat desa Doho, 

selatan dusun Kebondalem, timur desa Glonggong. Adapun jarak MI dengan pusat 

desa Dolopo ± 1 km. Sedangkan jarak dengan kecamatan 0,5 km. 

B. Desripsi Data Khusus   

Kurikulum yang digunakan dalam mengajar metode membaca Al-Quran An-

Nahdliyah harus sesuai dengan buku pedoman yang telah ditetapkan dari pusat. Metode 

membaca Al-Quran An-Nahdliyah dimulai sejak dulu ,dan target yang diinginkan MI 

Thoriqul huda terhadap siswa antara lain:  

1. Dapat membaca Al-Quran dengan lancar dan benar 

2. Menyadari kewajiban sholat lima waktu, gemar berjamaah, hafal bacaan sholat, dan di MI 

Maarif Thoriqul Huda Ngrawan mewajibkan siswa untuk melaksanakan sholat dhuha dan 

dzuhur seacara berjamaah di sekolah. 

3. Hafal Juz 30, doa sehari-hari dan berakhlakul karimah terhadap orangtua, guru dan teman. 

 1. Perencanaan Pembelajaran Metode Membaca Al-Quran An-Nahdliyah Di MI 

Thoriqul Huda Ngrawan Dolopo Madiun 

Pembelajaran dipandang sebagai suatu proses, maka pembelajaran merupakan 

kegiatan atau upaya guru dalam rangka agar siswa belajar. Seorang guru sebelum 

melaksanakan proses pembelajaran harus atau wajib mempersiapkan semua alat-alat yang 

akan digunakan dalam proses pembelajaran, misalnya: alat peraga, meja belajar, materi 

penunjang, dan buku pedoman mengajar, bolpoint dan spidol. Mengenai hal ini dijelaskan 
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oleh Bapak Ansori selaku guru bahasa arab dan guru membaca Al-Quran di MI Thoriqul 

Huda Ngrawan.  

“sebelum melaksanakan proses pembelajaran harus atau wajib mempersiapkan semua alat-

alat yang akan digunakan dalam proses pembelajaran, misalnya: alat peraga, meja belajar, materi 

penunjang, dan buku pedoman mengajar, bolpoint dan spidol, dan siswa diharapkan duduk 

dengan rapi tidak ada yang clometan sendiri. Kalau kemampuan membacanya sudah baik mbak 

dan alhamdulillah sudah lancar, tapi ya ada beberapa anak yang sulit dalam membaca Al-Quran”. 

Salah satu guru yang bernama bapak Agus juga menambahkan penjelasan mengenai 

persiapan sebelum melaksanakan pembelajaran. 

“yang penting itu mbak kalau mau mengajar saya mempersiapkan dari rumah, misalnya 

mengulang-ulang bacaan dirumah yang akan disampaikan kepada siswa, agar bacaan bagus juga 

nadanya sesuai dan walaupun saya belum punya sertifikat agar tidak kalah bagus dengan guru 

yang bersertifikat mengaji”. 

 

Salah satu guru yang bernama ibu ul menjelaskan persiapan yang harus dibawa siswa. 

“setiap siswa setiap hari selain membawa buku pelajaran disekolah, siswa juga membawa 

jilid dan juz amma mbak dan itu diwajibkan karena untuk mempermudah guru dalam 

menyampaikan pembelajaran membaca Al-Quran dengan menggunakan metode An-Nahdliyah”. 

Diwaktu yang berbeda peneliti melakukan wawancara terhadap guru yang bernama ibu 

Ummi yang juga mengajar membaca Al-Quran siswa di MI Thiriqul Huda Ngrawan. Tentang 

pendekatan apa yang digunakan agar siswa mampu belajar membaca Al-Quran dengan lancar 

dan benar, adapun jawaban beliau: 

“pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan baca simak mbak, karena dengan 

menggunakan teknik pendekatan baca simak, siswa akan lebih tertib dan mau mendengarkan 

temannya ketika membaca, dan ketika guru sedang mencontohkan, siswa menyimak dengan 

seksama dan tertib, setelah guru mencontohkan bacaan siswa langsung menirukan secara 

bersama-sama mbak”. 
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2.Pelaksanaan Metode Membaca Al-Quran An-Nahdliyah Di Mi Thoriqul Huda Ngrawan 

Dolopo Madiun 

Pelaksanaan pembelajaran membaca Al-Quran terhadap siswa MI Thoriqul Huda 

menggunakan metode membaca Al-Quran An-Nahdliyah. Pelaksanaannya pagi jam 7 sebelum 

pelajaran sekolah dimulai. Hal ini dijelaskan oleh bapak Sumahud selaku kepala sekolah MI 

Thoriqul Huda: 

“ Pembelajaran membaca Al-Quran disini mengguanakan metode An-Nahdliyah mbak, 

karena metode tersebut sudah lama diterapkan disini”. 

Pembelajaran membaca Al-Quran dilaksanakan selama 30 menit, karena pukul 07.30 

pelajaran sekolah sudah dimulai. Hal ini dijelaskan oleh bapak Ansori selaku guru di MI 

Thoriqul Huda. 

“Pembelajaran Al-Quran di MI dilaksanakan setiap hari selasa, rabu, dan sabtu mbak, dan 

alokasi waktunya selama 30 menit yaitu pukul 07.00 tepat sampai pukul 07.30, karena selain hari 

tersebut juga ada pembiasaan lain mbk hari senin upacara, kamis membaca Asmaul Husna dan 

jumat senam dilapangan mbk, kadang-kadang kalau hari jumat siswa dan guru-guru kerjabakti 

membersihkan sekolah dan membersihkan disekitaran makam mbak”. 

Terkait dengan belajar membaca Al-Quran yang telah diterangkan oleh ibu Ummi selaku 

guru membaca Al-Quran di MI Thoriqul Huda. 

“Guru mencontohkan terlebih dahulu mbak, misalnya guru membaca satu baris lalu siswa 

menyimak apa yang telah dicontohkan guru, setelah itu siswa baru menirukan, begitu seterusnya 

sampai selesai mbak, tapi kalau siswa dirasa sudah bisa guru menunjuk salah satu siswa untuk 

membaca dan siswa yang lain menyimak temannya yang sedang membaca mbak”. 

Setelah itu, guru yang bernama ibu Ul selaku wali kelas satu menambahkan. 

“Menurut saya setelah siswa mengikuti pembelajaran membaca Al-Quran di pagi hari 

siswa jadi lebih bersemangat dalam mengikuti pelajaran, karena berdasarkan pertanyaan saya 

terhadap salah satu murid mengapa kok semangat sekali?” Seneng bu karena tadi belajar 

membaca Al-Quran dengan menggunakan ketukan” itu mbak berdasarkan pengamatan saya”. 
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Selain keterangan-keterangan diatas, ibu Ummi selaku guru memca Al-Quran di MI Thoriqul 

Huda menjelaskan. 

“Kalau saya mbak, yang penting siswa betah didalam kelas dan mau mengikuti 

pembelajaran membaca Al-Qurandengan tertib dan antusias” 

3. Evaluasi Metode Membaca Al-Quran An-Nahdliyah Di Mi Thoriqul Huda Ngrawan 

Dolopo Madiun 

Dalam pembelajaran tentu ada hasil yang ingin dicapai. Hal ini bisa dilihat dari 

penilaian. Untuk memperoleh nilai tersebut perlu diadakan evaluasi. Setiap akhir semester 

guru mengevaluasi kemampuan membaca Al-Quran siswa. Berkaitan dengan hal tersebut ibu 

Ummi menjelaskan:  

“Disini setiap akhir semester siswa saya test membaca Al-Qurannya mbak yang saya test 

terutama juz 30 mbak, selain itu bacaan dan makhorijul hurufnya juga saya benarkan mbak kalau 

ada yang salah, test ini manfaatnya untuk melatih percaya diri siswa serta kemandirian siswa 

mbak”. 

Setelah itu bapak Ansori selaku guru di MI Thoriqul Huda menambahkan berkaitan dengan 

evaluasi belajar membaca Al-Quran. 

“ Evaluasi disini ada dua macam mbak, evaluasi pertama yaitu evaluasi kenaikan jilid dan 

evaluasi hafalan juz 30 siswa mbak, karena biasanya satu kelas posisi kenaikan jilidnya juga 

berbeda dan hafalannya masing-masing siswa juga berbeda kemampuan dan evaluasi yang kedua 

yaitu evaluasi kelulusan yang diadakan setiap tahun oleh madrasah, maksudnya siswa yang sudah 

termasuk standar kelulusan yaitu sudah hafal juz 30 berhak di wisuda khotmil quran”. 

Terkait dengan hafalan juz 30 siswa, ibu Ummi menambahkan: 

“ Untuk menguji kelulusan siswa terhadap juz 30, siswa setiap hari jumat malam sehabis 

magrib menyetorkan hafalan surat-suratnya kesaya mbk, lalu setelah siswa sudah hafal juz 30 

siswa berhak mengikuti wisuda khotmil quran”. 

Diwaktu dan tempat yang berbeda penulis melakukan wawancara terhadap ibu Ummi 

berkaitan dengan evaluasi belajar membaca Al-Quran. 
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“ Sebenarnya khusus untuk naik jilid dan setoran hafalan yang menguji itu khusus mbak, 

yaitu guru bahasa arab, guru membaca Al-Quran dan kepala sekolah mbak”. 

4. Apa Saja Yang Menjadi Hambatan Pada Pembelajaran Baca Al-Quran 

DenganMenggunakan Metode An-Nahdliyah Di Mi Thoriqul Huda Ngrawan Dolopo 

Madiun 

Hambatan-hambatan dalam proses pembelajaran itu pasti ada dalam setiap proses 

pembelajaran yang sedang dilaksanakan. Berkaitan dengan hal tersebut ibu Ummi 

menjelaskan. 

 “Berdasarkan pengamatan saya sehari-hari siswa masih sulit menyesuaikan bacaan 

dengan ketukan mbak, tapi lama kelamaan siswa saya ajari dengan benar dan berangsur-angsur 

siswa mulai paham. Selain itu ada beberapa siswa yang rame dan clometan sendiri jadi 

mengganggu temannya yang lain mbak. Saya rasa itu aja mbak hambatannya selebihnya 

alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar”. 

Setelah itu bapak Agus langsung menyambung pembicaraan mengenai kelebihan  siswa 

belajar membaca Al-Quran dengan menggunakan metode An-nahdliyah. 

“ Menurut saya mbak, kelebihan dalam menggunakan metode ini adalah, siswa jadi lebih 

bersemangat karena menggunakan ketukan mbak dalam belajar membaca Al-Quran dan 

makhorijul hurufnya tepat, selain itu juga dengan mnggunakan pendekatan baca simak, siswa 

lebih mudah dalam mempelajarinya dan alhamdulillah bacaannya lancar mbak walaupun ada 

beberapa siswa yang kurang dalam membaca Al-Quran”. 

 

5. Apa saja faktor pendukung pembelajaran membaca Al-Quran di MI Thoriqul Huda 

Ngrawan Dolopo Madiun 

Hambatan-hambatan dalam proses pembelajaran itu pasti ada dalam setiap proses 

pembelajaran yang sedang dilaksanakan. Berkaitan dengan hal tersebut ibu Ummi 

menjelaskan. 

“Berdasarkan pengamatan sehari-hari faktor pendukung pembelajaran membaca Al-Quran 

di MI Thoriqul Huda ada empat mbk, yaitu: 1) keistiqomahan bapak ibu guru dalam mengajar, 2) 

dorongan orang tua, 3) metode yang digunakan, 4) kepala yayasan sebagai suri teladan”. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

A. Analisis tentang Perencanaan Pembelajaran Metode Membaca Al-Quran An-Nahdliyah 

Di Mi Thoriqul Huda Ngrawan Dolopo Madiun 

Pembelajaran membaca Al-Quran di MI Thoriqul Huda Ngrawan sudah terjadwal 

secara rinci. Seorang guru sebelum melaksanakan proses pembelajaran harus atau wajib 

mempersiapkan semua alat-alat yang akan digunakan dalam proses pembelajaran, misalnya: 

alat peraga, meja belajar, materi penunjang, dan buku pedoman mengajar, bolpoint dan spidol 

dan siswa diharapkan duduk dengan rapi dan patuh terhadap perintah guru. Seorang guru 

sangat berperan penting dalam proses pengajaran karena seorang guru bisa diibaratkan 

sebagai jantung kehidupan seorang siswa. Di MI Thoriqul Huda sebagian besar sudah bisa 

membaca Al-Quran semuanya, namun ada beberapa siswa yang belum bisa membaca Al-

Quran dengan lancar.  

Pembelajaran dipandang sebagai suatu proses, maka pembelajaran merupakan kegiatan 

atau upaya guru dalam rangka agar siswa belajar. Strategi pembelajaran adalah rangkaian 

kegiatan termasuk penggunaan metode pembelajaran. Dalam sebuah pembelajaran Al-Quran 

banyak sekali metode efektif yang digunakan untuk menunjang keberhasilan pembelajaran. Di 

MI Thoriqul Huda Ngrawan metode belajar membaca Al-Quran yang digunakan adalah 

metode An-Nahdliyah. Setiap hari siswa selain membawa buku pelajaran disekolah siswa jug 

membawa jilid dan juz amma. Semua siswa dari kelas 1 sampai 6 diwajibkan membawa jilid 

dan juz amma setiap hari karena untuk mempermudah guru dalam menyampaikan 

pembelajaran membaca Al-Quran dengan menggunakan metode An-Nahdliyah.  
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Pendekatan yang digunakan guru agar siswa mampu belajar membaca Al-Quran 

dengan lancar dan benar adalah dengan menggunakan pendekatan baca simak, karena 

dengan menggunakan teknik pendekatan baca simak, siswa akan lebih tertib dan mau 

mendengarkan temannya ketika temannya sedang membaca, dan ketika guru sedang 

mencontohkan, siswa menyimak dengan seksama dan tertib dan setelah guru mencontohkan, 

siswa menirukan bacaan yang telah dicontohkan secara bersama-sama. Dengan pendekatan 

terebut siswa akan semakin cepat dalam menguasai nada, karena siswa mendengarkan 

terlebih dahulu apa yang dicontohkan oleh seorang guru baru siwa secara bersama-sama 

menirukan. Berdasarkan pengamatan peneliti, pendekatan tersebut sudah efektif dan berjalan 

dengan lancar. 

B. Analisis Pelaksanaan Metode Membaca Al-Quran An-Nahdliyah Di MI Thoriqul Huda 

Ngrawan Dolopo Madiun 

Pelaksanaan pembelajaran membaca Al-Quran terhadap siswa MI Thoriqul Huda 

menggunakan metode membaca Al-Quran An-Nahdliyah. Pelaksanaannya pagi pukul 07.00 

sebelum pelajaran sekolah dimulai. Pembelajaran membaca Al-Quran di MI Thoriqul Huda 

sudah sejak lama diterapkan, karena pembelajaran membaca Al-Quran dengan 

menggunakan metode An-Nahdliyah dianggap lebih efektif.  

Pembelajaran membaca Al-Quran dilaksanakan selama 30 menit, karena pukul 07.30 

pelajaran sekolah sudah dimulai. Pembelajaran Al-Quran di MI Thoriqul Huda Ngrawan 

dilaksanakan setiap hari selasa, rabu, dan sabtu, dan alokasi waktunya selama 30 menit yaitu 

pukul 07.00 tepat sampai pukul 07.30, karena selain hari tersebut juga ada pembiasaan lain 

hari senin upacara, kamis membaca Asmaul Husna dan jumat senam dilapangan, dan kalau 
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hari jumat siswa dan guru-guru kerjabakti membersihkan sekolah dan membersihkan 

disekitaran makam.  

Terkait dengan belajar membaca Al-Quran yang telah diterapkan di MI Thoriqul Huda 

Ngrawan yaitu guru mencontohkan terlebih dahulu bacaan kepada siswa, misalnya guru 

membaca satu baris lalu siswa menyimak apa yang telah dicontohkan guru, setelah itu siswa 

baru menirukan, begitu seterusnya sampai selesai, kalau siswa dirasa sudah bisa guru 

menunjuk salah satu siswa untuk membaca dan siswa yang lain menyimak temannya yang 

sedang membaca. 

Dengan adanya pembiasaan belajar membaca Al-Quran di pagi hari tepatnya 30 menit 

sebelum pelajaran dimulai, siswa masih semangat dalam menerima pembelajaran, karena 

pikiran siswa masih fresh. Di dalam kelas guru harus mampu menciptakan suasana yang 

nyaman agar siswa betah dan antusias dalam proses pembelajaran didalam kelas.  

C. Analisis Evaluasi Metode Membaca Al-Quran An-Nahdliyah Di Mi Thoriqul Huda 

Ngrawan Dolopo Madiun 

Dalam pembelajaran tentu ada hasil yang ingin dicapai. Hal ini bisa dilihat dari 

penilaian. Untuk memperoleh nilai tersebut perlu diadakan evaluasi. Setiap akhir semester 

guru mengevaluasi kemampuan membaca Al-Quran siswa. Setiap akhir semester siswa di 

test oleh guru membaca Al-Quran. Adapun yang ditest oleh guru adalah terutama juz 30, 

selain itu bacaan dan makhorijul hurufnya juga akan diperhatikan oleh guru, apabila bacaan 

siswa ada yang salah maka guru membenarkan. Test ini dimaksudkan untuk membangun 

siswa menjadi lebih semangat dalam belajar membaca Al-Quran, selain itu test tersebut 

diadakan untuk untuk melatih percaya diri siswa serta kemandirian siswa dalam kehidupan 

sehari-hari.  
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Adapun evaluasi membaca Al-Quran yang diterapkan di MI Thoriqul Huda Ngrawan 

adalah ada dua macam, evaluasi pertama yaitu evaluasi kenaikan jilid dan evaluasi hafalan 

juz 30 siswa , karena biasanya satu kelas posisi kenaikan jilidnya juga berbeda dan 

hafalannya masing-masing siswa juga berbeda kemampuan dan evaluasi yang 

evaluasikedua yaitu evaluasi kelulusan yang diadakan setiap tahun oleh madrasah, 

maksudnya siswa yang sudah termasuk standar kelulusan yaitu sudah hafal juz 30 berhak di 

wisuda khotmil quran” 

Untuk menguji kelulusan siswa terhadap juz 30, siswa setiap hari jumat malam sehabis 

magrib menyetorkan hafalan surat-surat kepada guru Al-quran yang telah dipercaya, lalu 

setelah siswa sudah hafal juz 30 siswa berhak mengikuti wisuda khotmil quran, khusus 

untuk naik jilid dan setoran hafalan yang menguji siswa yaitu guru khusus, yaitu guru 

bahasa arab, guru membaca Al-Quran dan kepala sekolah.  

D. Analisis Hambatan Pada Pembelajaran Baca Al-Quran DenganMenggunakan Metode 

An-Nahdliyah Di Mi Thoriqul Huda Ngrawan Dolopo Madiun 

Hambatan-hambatan dalam proses pembelajaran itu pasti ada dalam setiap proses 

pembelajaran yang sedang dilaksanakan.Berdasarkan hasil wawancara oleh seorang guru, 

siswa masih sulit menyesuaikan bacaan dengan ketukan, namun setelah lama kelamaan 

siswa diajari oleh guru dengan benar dan berangsur-angsur siswa mulai paham. Selain itu 

ada beberapa siswa yang rame dan clometan sendiri jadi mengganggu temannya yang lain. 

Selebihnya proses pembelajaran membaca Al-quran berjalan dengan lancar dan siswa 

sangat antusias mengikuti pembelajaran.  

Adapun kelebihan  siswa belajar membaca Al-Quran dengan menggunakan metode 

An-nahdliyah antara lain, siswa lebih bersemangat karena menggunakan ketukan dalam 
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belajar membaca Al-Quran dan makhorijul hurufnya tepat, selain itu juga dengan 

mnggunakan pendekatan baca simak, siswa lebih mudah dalam mempelajarinya dan 

bacaannya lancar walaupun masih ada beberapa siswa yang kurang dalam membaca Al-

Quran. 

Namun berdasarkan pengamatan peneliti terhadap faktor penghambat proses 

pembelajaran membaca Al-Quran antara lain berasal dari faktor lingkungan dan keluarga, 

dirumah selaku orang tua harus lebih memperhatikan anak serta membimbingnya agar mau 

belajar membaca Al-Quran dan orang tua harus menjelaskan kepada anak bahwa setiap 

orang muslim harus mencintai Al-Quran.  

Adapun temuan lain ketika peneliti sedang melaksanakan penelitian yang berkaitan 

dengan pembelajaran membaca Al-Quran adalah, terdapat satu siswa yang ketika guru 

sedang menyampaikan pembelajaran, siswa tersebut asyik sendiri keliling-keliling 

mengganggu temannya, namun ketika guru menunjuk siswa tersebut bisa menirukan apa 

yang telah disampaikan guru.  

E. Analisisfaktor pendukung pembelajaran membaca Al-Quran di MI Thoriqul Huda 

Ngrawan Dolopo Madiun 

Berdasarkan pengamatan sehari-hari faktor pendukung pembelajaran membaca Al-Quran di MI 

Thoriqul Huda ada empat, yaitu: 1) keistiqomahan bapak ibu guru dalam mengajar, 2) dorongan 

orang tua, 3) metode yang digunakan, 4) kepala yayasan sebagai suri teladan 
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BAB VI 

 

PENUTUP  

A. Kesimpulan  

Dari pembahasan di bab pertama hingga bab kelima, peneliti mengambil kesimpulan 

bahwa:  

1. Perencanaan Pembelajaran Metode Membaca Al-Quran An-Nahdliyah Di Mi Thoriqul 

Huda Ngrawan Dolopo Madiun sudah terjadwal secara rinci. Seorang guru sebelum 

melaksanakan proses pembelajaran harus atau wajib mempersiapkan semua alat-alat yang 

akan digunakan dalam proses pembelajaran, misalnya: alat peraga, meja belajar, materi 

penunjang, dan buku pedoman mengajar, bolpoint dan spidol dan siswa diharapkan duduk 

dengan rapi dan patuh terhadap perintah guru. Seorang guru sangat berperan penting dalam 

proses pengajaran karena seorang guru bisa diibaratkan sebagai jantung kehidupan seorang 

siswa. Di MI Thoriqul Huda sebagian besar sudah bisa membaca Al-Quran semuanya, 

namun ada beberapa siswa yang belum bisa membaca Al-Quran dengan lancar.  

2. Pelaksanaan Metode Membaca Al-Quran An-Nahdliyah Di MI Thoriqul Huda Ngrawan 

Dolopo Madiun, menggunakan metode membaca Al-Quran An-Nahdliyah. 

Pelaksanaannya pagi pukul 07.00 sebelum pelajaran sekolah dimulai. Pembelajaran 

membaca Al-Quran di MI Thoriqul Huda sudah sejak lama diterapkan, karena 

pembelajaran membaca Al-Quran dengan menggunakan metode An-Nahdliyah dianggap 

lebih efektif.  

Pembelajaran membaca Al-Quran dilaksanakan selama 30 menit, karena pukul 07.30 

pelajaran sekolah sudah dimulai. Pembelajaran Al-Quran di MI Thoriqul Huda Ngrawan 
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dilaksanakan setiap hari selasa, rabu, dan sabtu, dan alokasi waktunya selama 30 menit yaitu 

pukul 07.00 tepat sampai pukul 07.30, karena selain hari tersebut juga ada pembiasaan lain 

hari senin upacara, kamis membaca Asmaul Husna dan jumat senam dilapangan, dan kalau 

hari jumat siswa dan guru-guru kerjabakti membersihkan sekolah dan membersihkan 

disekitaran makam.  

3. Evaluasi Metode Membaca Al-Quran An-Nahdliyah Di Mi Thoriqul Huda Ngrawan Dolopo 

Madiun,dilakukan setiap akhir semester. Setiap semester guru mengevaluasi kemampuan 

membaca Al-Quran siswa. Siswa di test oleh guru membaca Al-Quran. Adapun yang ditest 

oleh guru adalah terutama juz 30, selain itu bacaan dan makhorijul hurufnya juga akan 

diperhatikan oleh guru, apabila bacaan siswa ada yang salah maka guru membenarkan. Test 

ini dimaksudkan untuk membangun siswa menjadi lebih semangat dalam belajar membaca 

Al-Quran, selain itu test tersebut diadakan untuk untuk melatih percaya diri siswa serta 

kemandirian siswa dalam kehidupan sehari-hari.  

4. Hambatan Pada Pembelajaran Baca Al-Quran DenganMenggunakan Metode An-Nahdliyah Di 

Mi Thoriqul Huda Ngrawan Dolopo Madiun,berdasarkan hasil wawancara oleh seorang guru, 

siswa masih sulit menyesuaikan bacaan dengan ketukan, namun setelah lama kelamaan siswa 

diajari oleh guru dengan benar dan berangsur-angsur siswa mulai paham. Selain itu ada 

beberapa siswa yang ramai dan clometan sendiri jadi mengganggu temannya yang lain. 

Selebihnya proses pembelajaran membaca Al-quran berjalan dengan lancar dan siswa sangat 

antusias mengikuti pembelajaran. 

5. Faktor pendukung pembelajaran membaca Al-Quran di MI Thoriqul Huda ada empat, yaitu: 1) 

keistiqomahan bapak ibu guru dalam mengajar, 2) dorongan orang tua, 3) metode yang digunakan, 4) 

kepala yayasan sebagai suri teladan 
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B. Saran  

Mengetahui hasil gambaran mengenai Penerapan Metode Belajar Membaca Al-Quran 

dengan Menggunakan Metode An-Nahdliyah di MI Thoriqul Huda Ngrawan, peneliti 

menyarankan:  

1. Bagi Sekolah  

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sebuah referensi ataupun sebagai bahan 

perbandingan kajian yang dapat digunakan lebih lanjut dalam meningkatkatkan kualitas 

membaca Al-Quran.  

2. Bagi Siswa  

Diharapkan kualitas membaca Al-Qurannya lebih bagus dengan menggunakan metode 

membaca Al-Quran An-Nahdliyah.  

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan ada kelanjutan mengenai peningkatan kualitas membaca Al-Quran dengan 

menggunakan metode An-Nahdliyah dalam penggunaan teknik yang lebih kompleks dari peneliti 

sebelumnya.  
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