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ABSTRAK 

Ulfa Nikmaturrohmah 2015 . upaya meningkatkan kemampuan menghafal surat 

pendek dengan metode pembiasaan membaca Al-qur’an pada juz 30 
( Penelitian Tindakan kelas di SDN 2 Nambangrejo kelas III 

semester Genap tahun pelajaran 2014/2015). Skripsi, Jurusan 

Tarbiyah Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. 

Pembimbing Athok Fu‟adi, M.Pd. 
 

Kata Kunci : menghafal,metode pembiasaan,membaca  

Pendidikan Al-Qur‟an pada tahapan awal dilakukan dengan membaca, sebagaimana 
pada wahyu pertama yang disampaikan kepada nabi muhammad adalah perintah 

untuk membaca seperti ayat pertama surat Al-Alaq “ bacalah dengan nama Tuhanmu 
yang telah menciptakan”.  Dari hasil observasi yang saya lakukan di SDN 2 

Nambangrejo masih ada beberapa siswa yang masih kurang lancar membaca Al-

Qur‟an dan  masih belum sesuai makhroj dan sesuai hukum bacaan tajwid, dan 
tingkat menghafal surat pendek masih ada beberapa anak yang  belum hafal .  Dan 

dari observasi itu maka peneliti memutuskan rumusan masalah sebagai berikut : 1) 

Bagaimana  meningkatkan kemampuan menghafal surat pendek melalui metode 

pembiasaan di SDN 2 Nambangrejo pada juz 30?. 2) Apakah  dengan metode 

pembiasaan dapat meningkatkan kemampuan menghafal surat pendek pada juz 30? 

Dalam penelitian ini yang digunakan adalah metode penelitian dengan 

Penelitian Tindakan Kelas .Dan jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. 

Studi kasus adalah yaitu ada permasalahan di dalam suatu proses pembelajaran yang 

berlangsung.  

Dari hasil analisa pada penelitian ini ditemukan bahwa, 1)untuk meningkatkan 

kemampuan siswa  dalam menghafal surat pendek melalui metode pembiasaan di 

SDN 2 Nambangrejo pada juz 30, 2) Penerapan metode pembiasaan dapat 

meningkatkan kemampuan menghafal peserta didik pada pembelajaran surat pendek 

pada kelas III di SDN 2 Nambangrejo Ponorogo. 

Bertitik tolak dari penelitian ini, saran yang diperkirakan dapat meningkatkan 

kemampuan menghafal surat pendek peserta didik. 1) guru lebih telaten dan sabar 

untuk mengajari makhroj dan bacaan dengan benar. 2) dan seharusnya guru berperan 

penting dalam proses pembelajran membaca atau menghafal misalnya guru 

mendampingi peserta didik dalam membaca surat pendek setiap hari sebelum proses 

pembelajaran dimulai.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan Al-Qur‟an merupakan dasar penting yang harus diajarkan orang 

tua kepada anaknya sejak dini. Pendidikan Al-Qur‟an berkeyakinan bahwa tujuan 

yang benar dari pendidikan adalah melahirkan manusia-manusia berilmu dan berilmu 

pengetahuan, yang dari imannya itu akan melahirkan tingkah laku terpuji (akhlaq 

karimah)
1
. Pendidikan Al-Qur‟an pada tahapan awal dilakukan dengan membaca, 

sebagaimana pada wahyu pertama yang disampaikan kepada nabi muhammad adalah 

perintah untuk membaca seperti ayat pertama surat Al-Alaq “ bacalah dengan nama 

Tuhanmu yang telah menciptakan”. Salah satu cara melestarikan Al-Qur‟an adalah 

dengan mengajarkan pada anak-anak sejak dini. Hal ini dilakukan dengan 

memasukkan pendidikan Al-Qur‟an2
. Pendidikan ini bertujuan untuk memberi 

kemampuan dasar peserta didik dalam membaca, menulis, membiasakan, dan 

menggemari Al-Qur‟an serta menanamkan pengertian, pemahaman, penghayatan isi 

dalam  kandungan ayat Al-Qur‟an. 

Al-Qur‟an merupakan kitab terakhir yang diturunkan Allah SWT. Kepada 

Nabi muhammad SAW, sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Al-Qur‟an 

adalah sebagai pedoman, konsep dan aturan hidup manusia dan  sebagai petunjuk 

                                                           
1
 Juwariyah, Dasar-Dasar Pendidikan Anak dalam Al-Qur’an, (Yogyakarta : Teras,2010),3. 

2
Retno Kartini, Kemampuana Membaca Dan Menulis Al-Qur’an Pada Siswa SMP, (Jakarta 

:Puslitbang Lektur Keagamaan,2010),9. 
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jalan hidup bagi umat manusia menjadi penting untuk dibaca dan difahami isinya 

karena akan menuntun manusia kearah jalan yang benar. Bahkan bagi manusia yang 

membaca Al-Qur‟an sekalipun masih dalam tingkatan terbata-bata ia akan mendapat 

pahala
3
. Karena itu menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk mengajarkan kepada 

anak-anaknya sedini mungkin untuk belajar Al-Qur‟an kemudian mempelajari isi/ 

kandungannya ataupun menghafal.
4
  

Al-Qur‟an merupakan sumber aqidah dan syari‟ah untuk umat pengikut Nabi 

Muhammad SAW Orang yang membaca Al-qur”an diberi pahala atas bacaanya, baik 

ia mengamalkannya ataupun tidak, walaupun tentu banyak yang memahami dan 

mengamalkan lebih besar pahalanya.
5
 Membaca Al-Qur‟an mendatangkan 

kebahagian dan ketenangan hati. Apalagi kalau membaca ayat-ayat tentang 

ketakwaan yang akan dibalas oleh Allah dengan surga-Nya, dimudahkan rizkiya, 

urusannya, dan lain-lain. Semakin banyak membaca Al-Qur‟an dan menyelami 

kandungan hati semakin tenang dan bahagia, bahkan rasa percaya diri semakin 

tinggi.
6
 Sebagai bukti bahwa Al-Qur‟an sebagai penawar ada di dalam firman allah 

dalam surat Al-Isra‟ ayat 82 yang berbunyi : 

را                          اَ خ ي  َ ي ا ل ي وا ي ؤم ة ل ء ورح و ش ءا م  ِ ل  م ا ل  : Artinyaو 

“ Dan kami turunkan dari Al-Qur‟an suatu yang menjadi penawar dan rahmad bagi 

                                                           
3
  Retno kartini, Kemampuan Membaca dan Menulis Huruf Al-Qur’an Pada siswa smp, ( 

Jakarta : Puslitbang Lektor Keagamaan,2010),1. 
4
 Ibid., 15 

5
 Syeikh Muhammad bin Muhammad Abu syuhbah, Etika Membaca dan Mempelajari 

Al-Qur’an Al-Karim, (Bandung : Pustaka Setia,2003),41. 
6
Sahiron Syamsuddin, Metodologi Penelitian Living Qur’am dan Hadis. ( Yogyakarta 

:TH-Press,2007) , 16.  
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orang-orang yang beriman dan Al-Qur‟an itu tidaklah menambahkan kepada orang-

orang yang dzalim selain kerugian”.7 Membaca merupakan suatu ibadah, menghayati 

dan mengamalkan isinya adalah konsistensi keimanannya. Allah memberikan 

jaminan bahwa pada dasarnya Al-Qur‟an adalah mudah dibaca, difahami, dihafal dan 

dihayati. Mengamalkan Al-Qur‟an merupakan kewajiaban bagi setiap muslim, 

bahkan menjadi syarat utama menjadi seorang yang beriman. Allah SWT dan Rasul-

Nya saw telah memerintahkan kita untuk mengamalkan ajaran Al-Qur‟an dan as-

sunnah, agar kita selamat dunia akhirat. 

Menghafal ayat-ayat Al-Qur‟an terutama pada juz 30 sangat membutuhkan 

kejelian dan kehati-hatian sebab kesalahan dalam menghafal sebuah ayat akan 

berakibat fatal terhadap makna ayat tersebut. Menghafal Al-Qur‟an harus dimulai dari 

mencintai Al-Qur‟an, karena menghafal Al-Qur‟an tanpa mencintainya adalah sia-sia  

dan akan kurang bermanfaat, sebaliknya mencintai Al-Qur‟an dengan disertai 

menghafal ayat-ayat yang mudah untuk dihafalkan, akan memberikan nilai, moralitas, 

dan sifat-sifat yang terpuji. Anak yang mampu menghafal Al-Qur‟an pada masa-masa 

awal kehidupannya, maka dia akan mampu memahami maknanya ketika ia dewasa. 

Ini bisa terjadi  jika lidahnya sudah fasih membaca Al-Qur‟an, sehingga dia akan 

memasuki usia remaja dalam  keadaan telah mempelajari banyak etika. Membuat 

anak mempelajarinya atau menghafal Al-Qur‟an atau surat-surat pendek  tidak dapat 

dilakukan dengan mudah, salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah 

                                                           
7
Ahmad Salim Bdwilan, Panduan Cepat menghafal Al-Qur‟an, ( Yogyakarta : Diva 

Press, 2011), 6. 
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dengan pembiasaan dan pelatihan  yang rutin. Oleh karena itu orang tua dan guru 

harus membiasakan anak untuk mulai membaca Al-Qur‟an terutama pada juz 30 

sebelum pelajaran dimulai atau setelah sholat magrib ketika dirumah bersama orang 

tua. Karena masih banyak anak sekarang yang masih kurang lancar dalam membaca 

Al-Qur‟an, mereka lebih memilih nonton tv ketimbang membaca Al-Qur‟an. 

Dan dari hasil observasi yang saya lakukan menunjukkan bahwa Di SDN 2 

Nambangrejo khususnya kelas III masih banyak peserta didik yang masih kurang 

lancar membaca Al-Qur‟an, apalagi ada anak yang bisa menulis Arab tetapi mereka 

tidak bisa membaca tulisannya sendiri maupun tulisan yang dituliskan Gurunya 

mereka malah lebih suka membaca tulisan indonesia yang biasanya ada di buku-buku 

Juz amma atau buku do‟a . Tidak sampai di situ saya mengamati kegiatan tersebut, 

saya mendengarkan peserta didik dalam membaca Al-Qur‟an masih banyak yang 

belum sesuai dengan tajwid atau hukum bacaannya dan ketepatan  makhroj pun juga 

masih banyak yang belum sesuai dengan kaidah. Dan di SDN 2 Nambarejo 

khususnya kelas III dalam menghafal surat pendek masih rendah di karenakan itu 

saya ingin melakukan penelitian dan meningkatkan kemampuan menghafal surat 

pendek di SDN 2 Nambangrejo .
8
 

  Metode pembiasaan, Metode ini di kalangan umum identik dengan dilakukan 

atau diterapkan sehari-hari  sebagai usaha dalam memperbaiki tingkat hafalannya. 

Metode ini dikalangan umum  sudah dapat dibuktikan keefektifannya. Namun masih 

                                                           
8
 Hasil observasi, pada hari kamis tanggal 11 Desember 2014 di SDN Nambangrejo II 

khususnya kelas III. 
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ada kekurangan dalam meode pembiasaan ini antara lain yaitu : Kelemahan metode 

ini adalah membutuhkan tenaga pendidik yang benar-benar dapat dijadikan sebagi 

contoh tauladan di dalam menanamkan sebuah nilai kepada anak didik. Oleh karena 

itu, pendidik yang dibutuhkan dalam mengaplikasikan pendekatan pembiasaan ini 

adalah pendidik pilihan yang mampu menyelaraskan anatara perkataan dan 

perbuatan, sehingga tidak ada kesan bahwa pendidik hanya mampu memberikan nilai 

tetapi tidak mampu mengamalkan nilai yang disampaikannya terhadap anak didik.
9
 

Penelitian ini bermaksud mengkaji menggunakan metode pembiasaan  pada 

kelas III SDN 2 Nambangrejo. Sehubungan dengan masalah diatas, maka diperlukan 

upaya-upaya guru dalam pengajaran mengahafal dan juga membaca Al-Qur‟an bagi 

anak sehingga hasilnya efektif dalam kemampuan siswa dalam membaca dan 

menghafalkan Al-Qur‟an. Maka berdsarkan latar belakang diatas, peneliti mengambil 

judul “Upaya Meningkatkan Kemampuan Menghafal Surat Pendek Dengan 

Metode Pembiasaan Membaca Al-Qur’an Pada Juz 30  (Penelitian Tindakan 

Kelas Di SDN 2 Nambangrejo Kelas III Semester Genap Tahun Pelajaran 

2014/2015)”. 10
 

B. Identifikasi Masalah  

Dari permasalahan diatas, maka permasalahan dapat diidentifikasikan sebaagi 

berikut : 1) kemampuan siswa kelas III SDN 2 Nambangrejo dalam membaca Al-

Qur‟an kurang lancar, 2) masih banyak anak yang bisa menulis arat tetapi tidak bisa 

                                                           
9
.Binti Maunah , Metodologi Pengajaran Agama Islam (Yogyakarta : Teras, 2009),98. 

10
 Hasil observasi hari kamis tanggal 11 desember 2014 di kelas III SDN II 

Nambangrejo sukorejo ponorogo. 
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membaca tulisan arab, 3) kemampuan siswa kelas III SDN 2 Nambangrejo dalam 

menghafal surat pendek masih rendah. 

Untuk menghindari terjadinya penyimpangan terhadap pembahasan objek 

penelitian sebagaimana  tujuan awal peneliti ini, maka perlu diadakan pembatasan 

terhadap ruang lingkup penelitian . 

Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah “Upaya 

Meningkatkan Menghafal Surat Pendek dengan Metode Pembiasaan Membaca Al-

Qur‟an pada Juz 30  (penelitian tindakan kelas di sdn 2 Nambangrejo kelas III 

Semester Genap Tahun Pelajaran 2014/2015). 

C. Pembatasan Masalah  

Untuk menghindari terjadinya penyimpangan terhadap pembahasan objek 

penelitian sebagaimana tujuan awal peneliti ini, maka perlu diadakan pembatasan 

tehadap ruang lingkup penelitian. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini 

adalah “Dari permasalahan diatas, maka permasalahan dapat diidentifikasikan sebagai 

berikut : 1) kemampuan siswa kelas III SDN 2 Nambangrejo dalam membaca Al-

Qur‟an kurang lancar, 2) masih banyak anak yang bisa menulis arat tetapi tidak bisa 

membaca tulisan arab, 3) kemampuan siswa kelas III SDN II Nambangrejo dalam 

menghafal surat pendek masih rendah. 

D. Rumusan Masalah dan Cara pemecahannya 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas maka penulisan 

merumuskan berbagai permasalahan sebagai berikut : 
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1. Bagaimana  peningkatan kemampuan menghafal surat pendek melalui metode 

pembiasaan di SDN 2 Nambangrejo pada juz 30? 

2. Apakah  dengan metode pembiasaan dapat meningkatkan kemampuan 

menghafal surat pendek pada juz 30? 

Berdasarkan masalah di atas, maka perlu diajukan cara pemecahannya yaitu 

sebagai berikut : penerapan metode pembiasaan diharapkan dapat 

meningkatkan kemampuan menghafal peserta didik di SDN 2 Nambangrejo 

kelas III semester genap Tahun Pelanjaran 2014/2015. 

E. Tujuan Penelitian Tindakan Kelas  

1. Untuk meningkatkan  kemampuan siswa dalam menghafal surat pendek 

melalui metode membaca  di SDN 2 pada juz 30? 

2. Untuk meningkatkan metode pembiasaan dapat meningkatkan kemampuan 

menghafal surat pendek pada juz 30? 

F. Kontribusi Hasil Penelitian Tindakan Kelas  

Dari penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan di SDN 2 Nambangrejo 

akan memberikan kontribusi bagi proses pembelajaran, baik secara teoritis 

maupun praktis antara lain sebagai berikut : 

1. Secara teoritis  

a. Mendapat teori baru tentang peningkatan kemampuan menghafal Al-qur‟an 

khususnya surat pendek pada juz 30 

b. Meningkatkan minat siswa terhadap pelajaran menghafal Al-Qur‟an dalam 

rangka menjaga  kemurnian Al-Qur”an. 
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2. Secara Praktis. 

a. Bagi Peneliti 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah ini diharapkan dapat 

menambah dan memperluas wawasan pengetahuan serta mendapat pengalaman 

dalam mengadakan penelitian. 

b. Bagi siswa 

1) Meningkatkan  kemampuan menghafal Al-Qur‟an 

2) Meningkatkan minat siswa terhadap pembelajaran menghafal Al-Qur‟an . 

c. Bagi guru : 

1)   Meningkatakn tingkat keprofesionalisme guru dalam pengelolaan proses 

pembelajaran. 

2)   Menambah pengetahuan guru tentang pembelajaran menghafal Al-qur‟an  

dalam rangka menjaga kemurnia Al-Qur‟an. 

 

d. Bagi sekolah  

1) Sebagai landasan bagi sekolah dalam menentukan kebijakan untuk 

meningkatkan mutu pendidikan . 

2) Memberikan  kontribusi bagi sekolah dalam pelaksanaan dan 

pengembangan pe,belajaran menghafal Al-Qur‟an. 
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G. Sistematika Pembahasan  

Sistematika pembahasan pada penelitian tindakan kelas terdiri dari 

lima bab yang berisi ; 

Bab I  :  Berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah,   

batasan masalah , rumusan masalah, tujuan penelitian, kontibusi 

hasil penelitian tindakan kelas,dan sistematika pembahasan. Bab 

pertama ini dimaksud untuk mempermudah dalam memaparkan 

data. 

Bab II :   Berisi kajian pustaka, yang berisi tentang deskripsi teori, telaah 

pustaka, kerangka berfikir, dan pengajuan hipotesis.bab ini 

dimaksudkan untuk memudahkan peneliti dalam menjawab 

hiotesis. 

Bab III :     Berisi  metode penelitian, yang meliputi objek tindakan kelas, 

setting penelitian, dan subyek penelitian , variabel yang diamati, 

prosedur pelaksanaan penelitian tindakan kelas. 

Bab IV :    Berisi temuan hasil penelitian, yang berisi gambaran singkat 

setting lokasi penelitian, penjelasan persiklus, proses analisis data 

persiklus dan pembahasan. 

Bab V :   Berisi  penutup ,yang berisi kesimpulan dan saran . bab ini      

dimaksudkan agar pembaca dan penulis mudah dalam melihat inti 

hasil penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI  

A. Landasan Teori 

1. Pengertian Menghafal  

Menurut etimologi, kata menghafal berasal dari kata dasar hafal yang 

dalam bahsa arab dikatakan al-Hifdz dan memiliki arti ingat. Maka kata 

menghafal juga dapat diartikan dengan mengingat. Dalam terminologi, istilah 

menghafal  mempunyai arti sebagai, tindakan yang berusaha meresapkan ke 

dalam pikiran agar selalu ingat. Menghafal adalah suatu aktifitas menanamkan 

sutau materi di dalam ingatan, sehingga nantinya dapat diingat kembali secara 

harfiah, sesuai dengan materi yang asli.
11

 Sedangkan menurut kamus besar 

bahasa indonesia menghafal adalah berusaha meresapkan ke dalam fikiran agar 

selalu ingat
12

. menghafal merupakan proses mental untuk menyimpan kesan-

kesan, yang suatu waktu dapat diingat kembali ke alam sadar. Menghafal Al-

Qur‟an  yaitu menghafalkan semua surat atau ayat yang terdapat di dalamnya, 

untuk dapat mengucapkan dan mengungkapkannya kembali secara lisan pada 

semua  semua surat dan ayat tersebut, sebagai aplikasi menghafal Al-Qur‟an.13
 

 

                                                           
11

 http://www.referensimakalah.com/2014/12/menghapalal-qur‟an-pengertian-dsar-

hukum-tujuan-dan hikmah.html diakses tanggal 26 desember 2014. 
12

 Depatmen pendidikan dan kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia  ( Jakarta : 

Balai pustaka,1989), 291. 
13

 Ibid, 26 desember 2014 

http://www.referensimakalah.com/2014/12/menghapalal-qur'an-pengertian-dsar-hukum-tujuan-dan%20hikmah.html
http://www.referensimakalah.com/2014/12/menghapalal-qur'an-pengertian-dsar-hukum-tujuan-dan%20hikmah.html
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a. Langkah-langkah praktis untuk menghafal  

Ada beberapa langkah praktis dalam menghafal Al-qur‟an antara lain 14
: 

1) Ambilah air wudhu dan sempurnakanlah wudhu anda, lakukan shalat dua 

rakaat, lalu berdoalah kepada Allah agar memudahkan anda dalam 

menghafal Al-Qur‟an. 

2) Batasi kuantitas hafalan setiap hari dan pembacaannya dengan tepat. 

3) Bacalah makna-makna kalimat yang anda hafal dan sebab turunnya 

(asbabun nuzul). 

4) Jangan melampui silabi hafalan harian anda hingga anda memperbagus 

hafalan tersebut. 

5) Janganlah pindah pada silabi hafalan yang baru kecuali jika telah 

menyempurnakan silabi hafalan lama 

6) Jangan melampui surat sehingga anda mengikat yang pertama dengan yang 

terakhir. 

7) Tulislah apa yang anda hafal serta kenali tempat kesalahannya. Tulislah di 

atas kertas yang terpisah. 

8) Ualngi apa yang telah anda hafal ketika dalam perjalanan menuju masjid, 

sekolah, atau tempat pekerjaan, juga ketika pulang darinya. 

                                                           
14

 Ahmad salim badwilan, Panduan Cepat Menghafal Al-Qur;an (Yogyakarta : DIVA 

Press),117 
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9) Jadikan satu hari dalam seminggu untuk mengulang-ulang apa yang telah 

anda hafal selama satu minggu itu. 

10) Jadikan satu hari dalam sebulan untuk mengulang-ulang apa yang telah 

anda hafal selama waktu
15

. 

b. Hal-Hal yang membantu dalam menghafal Al-Qur’an  

1) Berteman dengan orang shalih. Nabi muhammad SAW, mendorong kita 

untuk memilih teman yang baik. Tidak sedikit juga nash yang menjelaskan 

tentang signifikan dan pengaruh teman yang baik terhadap perilaku 

manusia, kebaikan dan konsistensinya bahkan pengaruhnya juga pada apa 

yang dijumpai kepada hari kiamat. 

2) Meninggalkan maksiat. Di antara beberapa pengaruh yang buruk itu adalah 

terhalangnya ilmu. Ilmu merupakan cahaya yang Allah turunkan ke dalam 

hati, sedangkan maksiat mematikan cahaya itu. 

3) Banyak mendengar Al-Qur‟an. Ketika seseorang menyimak al-qur‟an 

secara berulang-ulang, maka ia bisa menghafalnya, atau setidaknya 

menjadi lebih mudah untuk difahal setelah itu. 

4) Optimis dan berhasil. Bersikap optimis adalah suatu modal yang berharga. 

Mereka yang bekerja tanpa optimis, sebenarnya telah memvonis kegagalan 

kepada dirinya sebelum memasuki wilayah itu. Bagaimana bisa seseorang 

berjalan, sedangkan ia tidak berharap sampai pada tempat tujuannya, atau 

                                                           
15

 Ahmad salim badwilan, Panduan Cepat Menghafal Al-Qur;an (Yogyakarta : DIVA 

Press),117. 
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dengan kata lain melakukan pekerjaan  sedangkan ia tidak berharap 

mewujudkan tujuannya.
16

 

c. Hambatan-hambatan menghafal  

Ada sebagaian sebab yang mencegah penghafal dan membantu 

melupakan Al-Qur‟an. Orang yang menghafal Al-Qur‟an harus menyadari 

hal itu dan menjauhinya. Berikut adalah beberapa hambatan-hambatan 

antara lain : 

d. Banyak dosa dan maksiat. Karena hal itu membuat seorang hamba lupa pada 

Al-Qur‟an dan melupakan dirinya pula, serta membutakan hatinya dari ingat 

kepada Allah swt. 

1) Tidak senantiasa mengikuti, mengulang-ulang, dan memperdengarkan 

hafalan Al-Qur‟an-nya. 

2) Perhatian yang lebih pada urusan-urusan dunia menjadikan hati terikat 

menjadi keras 

3) Menghafal banyak ayat pada waktu yang singkat dan pindah ke 

selainnya sebelum menguasainya dengan baik.  

4) Semangat untuk menghafal dipermulaan membuatnya menghafal 

banyak ayat tanpa menguasainya dengan baik, kemudian ketika ia 

merasakan dirinya tidak menguasainya dengan baik, ia pun malas 

menghafal dan meninggalkannya. 
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5) Banyak dosa dan maksiat. Karena, hal itu membuat seorang hamba lupa 

pada Al-qur‟an dan melupakan dirinyapula, serta membutakan hatinya 

dari ingat kepada Allah SWT, serta dari membaca dan menghafal Al-

Qur‟an.17
 

6) Gangguan asmara, muncul karena adanya ketertarikan asmara. Kendala 

ini sering muncul seiring dengan pertambahan usia hafidz yang mulai 

menekuni Al-Qur‟an sejak usia dini. Memasuki masa pubertas 

perubahan hormonal ysng dislsmi seringkali menimbulkan emosi negatif 

tertentu yang mengganggu suasana hati untuk meneruskan hafalan. 

7) Merendahnya semangat menghafal. Rendahnya semangat menghafal ini 

dapat disebabkan oleh banyak faktor biasanya dikarenakan adanya 

kejenuhan hingga mengalami keletihan mental.
18

 

2. Hakikat Metode 

a. Pengertian Metode Pembelajaran 

Istilah metode terdiri dari dua kata yaitu “metha + hodos”19
. Meta berarti 

melalui, dan hodos jalan. Jadi metode adalah jalan yang harus dilalui untuk 

mencapai suatu tujuan. Sedangkan menurut Depag RI dalam buku metodologi 

pendidikan Agama Islam (2001 : 19)metode berarti cara kerja yang bersistem 

untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang 

                                                           
17

 Ahmad salim badwilan, Panduan Cepat Menghafal Al-Qur;an ,203. 
18

 Lisya Chairani, Subandi, Psikologi Santri Penghafal Al-Qur’an, ( Yogyakarta : 

Pustaka Pelajar,2010),43. 
19

 Binti Maunah, Metodologi Pengajaran Agama Islam , (Yogyakarta : Teras, 2009), 56. 
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ditentukan.
20

 Menurut kamus besar bahasa indonesia metode adalah cara yang 

teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud (dalam ilmu pengetahuan) 

cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan-pelaksanaan suatu 

kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.
21

Metode secara umum adalah 

segala hal yang termuat dalam setiap proses pengajaran, matematika, kesenian, 

olahraga, ilmu alam, dan lain sebagainya. Semua proses pengajaran yang baik 

maupun yang jelek pasti memuat berbagai usaha, memuat berbagai aturan serta 

di dalamnya terdapat sarana dan gaya penyajian, dan tidak mungkin sebuah 

proses pengajaran tanpa adanya usaha untuk menyampaikan sesuatu kepada 

pembelajar.
22

 Berdasarkan definisi di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan 

bahwa metode merupakan jalan atau cara yang ditempuh seseorang untuk 

mencapai tujuan yang diharapkan. 

Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan guru sedemikian rupa 

sehingga tingkah laku siswa berubah kerah yang lebih baik (Darsono, 2000 :24). 

Sedangkan menurut UU nomor 20 tahun 2003 tentang sisdiknas, pembelajaran 

adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik atau sumber belajar pada 

lingkungan belajar. Menurut Ahmadi (1997 :52) metode pembelajaran adalah 

suatu pengetahuan tentang cara-cara mengajar yang dipergunakan oleh guru atau 

                                                           
20

 http://ainamulyana.blogspot.in/2012/01/pengertian-metode-pembelajaran-

dan.html.diakses pada tanggal 10 april 2015.   
21

 Departemen pendidiakanndan kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia  ( Jakarta : 

Balai pustaka, 1989),581. 
22

 .M.Abdu Hamid., Ulil Baharyddin,  Bisri Mustofa, , Pembelajaran Bahasa Arab 

(Malang : UIN Malang Press, 2008),3. 

http://ainamulyana.blogspot.in/2012/01/pengertian-metode-pembelajaran-dan.html.diakses%20pada%20tanggal%2010%20april%202015
http://ainamulyana.blogspot.in/2012/01/pengertian-metode-pembelajaran-dan.html.diakses%20pada%20tanggal%2010%20april%202015
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instruktur. Pengertian lain mengatakan bahwa metode pembelajaran merupakan 

teknik penyajian yang dikuasai oleh guru untuk mengajar atau menyajikan bahan 

pelajaran kepada siswa di dalam kelas, baik secara individual ataupun secara 

kelompok agar pemhbelajaran itu dapat diserap, difahami dan dimanfaatkan oleh 

siswa dengan baik.
23

 Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud metode pembelajaran adalah cara atau jalan yang ditempuh oleh guru 

untuk menyampaikan materi pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat 

dicapai. 

b. Pengertian metode Pembiasaan  

Secara etimologi, pembiasaan asal katanya adalah “ biasa” dalam kamus 

besar bahasa indonesia, “biasa” adalah “ lazim atau umum, seperti sediakala, 

merupakan hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari”24
. Dengan 

adanya prefiks “pe” dan sufiks”an” menunjukkan arti proses, sehingga 

pembiasaan dapat diartikan dengan proses membuat sesuatu atau seseorang 

terbiasa. Dalam kaitannya dengan metode pengajaran dalam pendidikan islam, 

dapat dikatakan bahwa pembiasaan adalah sebuah cara yang dapat dilakukan 

untuk membiasakan anak didik berfikir, bersikap dan bertindak sesuai dengan 

tuntutan ajaran agama islam. 

Pembiasaan dinilai sangat efektif jika dalam penerapannya dilakukan 

terhadap peserta didik yang berusia kecil. Karena memiliki “rekaman” ingatan 
                                                           

23
 http://ainamulyana.blogspot.in/2012/01/pengertian-metode-pembelajaran-

dan.html.diakses pada tanggal 10 april 2015. 
24

 Binti Maunah, Metodologi Pengajaran Agama Islam ,93 

http://ainamulyana.blogspot.in/2012/01/pengertian-metode-pembelajaran-dan.html.diakses%20pada%20tanggal%2010%20april%202015
http://ainamulyana.blogspot.in/2012/01/pengertian-metode-pembelajaran-dan.html.diakses%20pada%20tanggal%2010%20april%202015
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yang kuat dan kondisi kepribadiannya yang belum matang, sehingga mereka 

mudah teralur dengan kebiasan-kebiasan yang mereka lakukan sehari-hari. Oleh 

karena itu pendidikan, pembiasaan merupakan cara yang sangat efektif dalam 

menanamkan nilai-nilai moral ke dalam jiwa anak. Nilai-nilai yang tertanam 

dalam dirinya ini kemudian akan termanifestasikan dalam kehidupannya 

semenjak ia mulai melangkah ke usia remaja dan dewasa.
25

 

Untuk mencapai tujuan pendidikan karakter kepada taraf yang baik, 

dalam artian terjadi keseimbangan antara ilmu dan amal, maka Al-qur‟an juga 

memberikan model pembiasaan dan praktik keilmuan. Ayat-ayat dalam Al-

qur‟an yang menekankan pentingnya pembiasaan bisa terlihat pada term “amilus 

shalihat”. Term ini diungkapkan Al-Qur‟an sebanyak 73. Bisa diterjemahkan 

dengan kalimat “mereka selalu melakukan amal kebaikan,” atau “membiasakan 

beramal saleh. Jumlah “amilus shalihat” yang memperlihatkan pentingnya 

pembiasaan suatu amal kebaikan dalam proses pembinaan dan pendidikan 

karakter dalam islam.
26

 

Pembiasaan dinilai sangat efektif jika penerapannya dilakukan terhadap 

peserta didik yang berusia kecil. Karena memiliki “rekaman” ingatan yang kuat 

dan kondisi kepribadian yang belum matang, sehingga mereka mudah terlarut 

dengan kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan sehari-hari. Oleh karen aitu, 

sebagai awal dalam proses pendidikan, pembiasaan merupakan cara yang sangat 

                                                           
25

.Binti Maunah, Metodologi Pengajaran Agama Islam ,93. 
26

 Ulil Amri Syafri, Pendidikan Krakter Berbasis Al-Qur’an (Jakarta : PT Raja Grafindo 

Persada,2012),137. 
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efektif dalam menanamkan nilai-nilai moral ke dalam jiwa anak. Nilai-nilai yang 

tertanam dalam dirinya ini kemudian akan termanifestakian dalam kehidupannya 

semenjak ia mulai melangkah keusia remaja dan dewasa. Oleh karena itu, potrnsi 

dasar harus selalu diarahkan agar tujuan pendidikan untuk mengembangkan 

potensi dasar tersebut adalah melaui kebiasaan yang baik. 

Al-qur‟an sebagai sumber agama islam, memuat prinsip-prinsip umum 

pemakaian metode pembiasaan dalam proses pendidikan. Oleh karena itu 

pendekatan pembiasaan  sesungguhnya sangat efektif dalam menanamkan nilai-

nilai positif kedalam  diri anak didik, baik kepada aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. Selain itu pendekatan pembiasaan  juga dinilai sangat efektif 

dalam  mengubah kebiasan negatif menjadi positif. Namun demikian pendekatan 

ini akan jauh dari keberhasilan jika tidak dibarengi dengan contoh tauladan yang 

baik dari pendidik. Oleh karena itu berikut ini akan kita lihat syarat-syarat 

pemakaian kelebihan dan kekurangan dari pendekatan pembiasaan dalam 

pencapaian tujuan proses pendidikan. 

c. Syarat-syarat Pemakaian Metode Pembiasaan 

Ditinjau dari segi ilmu psikologi kebiasaan seseorang erat kaitannya 

dengan figur yang menjadi panutan dalam perilakunya. Seorang anak terbiasa 

shalat karena orang tua yang menjadikan figurnya selalu mengajak dan memberi 

contoh kepada anak tersebut tentang shalat yang mereka laksanakan setiap waktu 

sholat. Demikaian pula kebiasaan-kebiasan lainnya. Oleh karena itu, apa saja  
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Syarat-syarat yang harus dilakukan dalam mengaplikasikan pendekatan 

pembiasaan dalam pendidikan adalah : 

1) Mulailah pembiasaan itu sebelum terlambat. Sejak usia dini dinilai waktu 

yang sangat tepat untuk  mengaplikasikan pendekatan ini, karena setiap anak 

mempunyai rekaman yang cukup kuat dalam menerima pengaruh 

lingkungan sekitarnya dan secara langsung akan dapat membentuk 

kepribadian seoarang anak. Kebiasaan positif maupun negatif itu akan 

muncul sesuai dengan lingkungan yang membentuk. 

2) Pembiasaan hendaknya dilakukan secara kontiyu, teratur dan berprogram. 

Sehingga pada akhirnya akan terbentuk sebuah kebiasaan yang utuh, 

permanen dan konsisten. Oleh karena itu faktor pengawasan sangat 

menentukan  dalam pencapaian keberhasilan dari proses ini. 

3) Pembiasaan hendaknya diawasi secara ketat, konsisten dan tegas. Jangan 

memberi kesempatan yang luas kepada anak didik untuk melanggar 

kebiasaan yang telah ditanamkan. 

4) Pembiasaan yang pada mula hanya bersifat mekanis, hendaknya secara 

berangsur-angsur dirubah menjadi kebiasaan yang tidak verbalistik dan 

menjadi kebiasaan yang disertai dengan kata hati anak didik itu sendiri.
27
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 Armai Arief, Penghantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam( Jakarta selatan : 
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d. Kelebihan Dan Kekurangan Metode Pembiasaan 

Sebagaimana pendekatan-pendekatan lainnya di dalam proses 

pendidikan, pendekatan pembiasaaan tidak bisa terlepas dari dua aspek yang 

saling bertentangan, yaitu kelebihan dan kekurangan. Sebab tidak satupun 

dari hasil pemikiran manusia yang sempurna dan bebas kelemahan. 

e. Kelebihan  

Kelebihan pendekatan ini antara lain adalah : 

a) Dapat menghemat tenaga dan waktu dengan baik 

b) Pembiasaan tidak hanya berkaitan dengan aspek lahirilah saja tetapi juga 

berhubungan dengan aspek rohaniyah 

c)  Pembiasaan dalam sejarah tercatat sebagai metode yang paling berhasil 

dalam pembentukan kepribadian anak didik.
28

 

f. Kelemahan 

Kelemahan metode ini adalah membutuhkan tenaga pendidik yang benar-

benar dapat dijadikan sebagi contoh tauladan di dalam menanamkan sebuah 

nilai kepada anak didik. Oleh karena itu, pendidik yang dibutuhkan dalam 

mengaplikasikan pendekatan pembiasaan ini adalah pendidik pilihan yang 

mampu menyelaraskan antara perkataan dan perbuatan, sehingga tidak ada 
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kesan bahwa pendidik hanya mampu memberikan nilai tetapi tidak mampu 

mengamalkan nilai yang disampaikannya terhadap anak didik. 
29

  

Dapat dimengerti bahwa pendekatan pembiasan pada intinya adalah 

pengalaman. Karena apa yang kita biasakan itulah yang kita amlkan. Seorang 

mahasiswa yang selalu bertanya, itu karena ia terbiasa dengan sikap kritis. 

Kebiasaan kritisnya terbentuk dari apa yang diamalkan dalam kesehariannya. 

Demikian pula dengan kebiasaan-kebiasaan lainnya. 

Pendekatan pembiasaan sangat erat kaitannya dengan aliran 

Behaviorisme, dasar atau keturunan itu tidak ada, hasil pendidikan ditentukan 

oleh pengaruh yang diterima anak dari dunia sekitarnya. Psikologi individual 

memandang kecil arti bakat dan keturunan, sedangkan pengaruh lingkungan 

dan pendidikan lebih diutamakan.
30

 

3. Hakikat Membaca 

a. Pengertian Membaca  

Membaca adalah melihat dan memahami isi dari apa yang tertulis 

dengan melisankan atau didalam hati dan mengeja atau melafalkan apa yang 

tertulis.
31

 Kemampuan membaca merupakan dasar untuk menguasai berbagai 
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bidang study. Ada beberapa pendapat lain tentang penegertian membaca 

antara lain adalah : 

1) Menurut Mercer, 1979 : “Menyatakan membaca juga bermanfaat un tuk 

rekreasi atau untuk memperoleh kesenangan.” 

2) A.S.Broto (1975 :10) “Mengemukakan bahwa membaca bukan hanya 

mengucapkan bahasa tulisan atau lambang bunyi bahasa melainkan juga 

menanggapi dan memahami isi bahasa tulisan”. 

3) Soedarso (1983 :4) “Mengemukakan bahwa membaca merupakan 

aktifitas kompleks yang memerlukan sejumlah besar tindakan terpisah-

pisah, mencangkup penggunaan pengertian, khayalan, pengamatan, dan 

ingatan”. 

4) Bond (1975) “Mengemukakan bahwa membaca merupakan pengenalan 

simbol-simbol bahasa tulisan yang merupakan stimulus yang membantu 

proses mengingat tentang apa yang dibaca, untuk membangun suatu 

pengertian melalui pengalaman yang telah dimiliki”.32
 

5) Menurut (Goodman 1996) “Membaca merupakan suatu proses dinamis 

untuk merekontruksi suatu pesan yang secara grafis dikendaki oleh 

penulis”. 

6) (Syafi‟ie 1997) “Membaca pada hakikatnya adalah suatu proses yang 

bersifat fisik dan psikologis. Proses yang bersifat fisik berupa kegiatan 
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 Abdurrahman mulyono, Pendidikan Bagi Anak Yang Berkesulitan Belajar . ( Jakarta : 
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mengamati tulisan secara visual. Dalam proses itu peranan indra visual 

sangat penting. Dengan indra visual, pembaca mengenali dan 

membedakan gambar-gambar bunyi beserta kombinasinya itu dengan 

bunyi-bunyinya.dengan proses itu rangkaian tulisan yang dibacanya 

menjelma menjadi ragkaian bunyi bahasa dalam kombinasi kata, 

kelompok kata, dan kalimat yang bermakna”.33
 

7) Menurut kamus besar bahasa indonesia membaca adalah melihat serta 

memahami isi dari apa yang tertulis (dengan melisankan atau hanya di 

dalam hati).
34

 

Jadi dapat disimpukan dari semua pendapat diatas bahwa membaca 

adalah bukan hanya mengucapkan bahasa tulisan atau lambang bunyi bahasa 

melainkan juga menanggapi dan memahami isi bahasa tulisan serta 

merupakan aktifitas komplek yang memerlukan sejumlah besar tindakan 

terpisah-pisah mencangkup penggunaan pengertian, khayalan, pengamatan 

dan ingatan, dan juga merupakan pengenalan simbol-simbol bahasa tulisan 

yang merupakan stimulus yang membantu proses mengingat tentang apa yang 

dibaca. 

Kompetensi membaca siswa SD, dapat dibagi menjadi dua tahapan yaitu 

membaca permulaan, dan membaca tahap lanjut. Dalam komunikasi tulisan, 
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seseorang yang telah mampu memahami dan menguasai lambang-lambang 

bunyi menjadi lambang-lambang tulisan atau huruf untuk dilafalkan atau 

dianjurkan dan dirangkaikan menjadi satu kata, dan dari suatu kata menjadi 

kalimat kemudian menjadi wacana, disebut telah memiliki kemampuan 

membaca permulaan. Dalam arti sebatas kemampuan membaca saja. 

Kemampuan membaca permulaan ini harus mendapat pembinaan secara 

intensif dan penguasaan yang lebih mantap sebagai tahapan untuk memahami 

isi suatu bacaan. Membaca untuk memahami isi suatu teks bacaan disebut 

kemampuan membaca lanjut. Dalam kemampuan membaca lanjut seseorang 

tidak saja mampu membaca suatu teks bacaan tetapi juga ia mampu 

memahami isi teks yang dibcanya.
35

 

b.  Keutamaan Membaca Al-Qur’an 

Membaca Al-Qur‟an merupakan pekerjaan  yang utama, yang 

mempunyai berbagai keistimewaan dan kelebihan dibandingkan dengan 

mmebaca bacaan yang lain. Sesuai dengan aarti Al-Qur‟an secara etiomologi 

adalah bacaan karena Al-Qur‟an diturunkan memang untuk dibaca. Banyak 

sekali keistimewaan bagi orang yang ingin menyibukkan dirinya untuk 

membaca Al-Qur‟an. 
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Banyak hadis yang menjelaskan tentang keutamaan membaca Al-Qur‟an 

di antarannya sebagai berikut : 

1) Menjadi manusia yang terbaik. Orang yang membaca Al-Qur‟an adalah 

manusia yang terbaik dan manusia yang paling utama. Tidak ada manusia 

di atas bumi ini yang lebih baik dari pada orang yang mau belajar dan 

mengajarkan Al-Qur‟an. 

2) Mendapat kenikmatan tersendiri. Seseorang yang sudah merasakan 

kenikmatan membacanya, tidak akan bosan sepanjang malam dan siang. 

Bagaikan nikmat harta kekayaan di tangan orang shaleh adalah merupakan 

kenikmatan yang besar, karena dibelanjakan ke jalan yang benar dan 

tercapai apa yang diinginkan. 

3) Memberi syafa‟at kepada pembacanya. 

4) Menjadi keluarga Allah dan pilihan-Nya. 

5) Penerang bagi hati. 

6) Membaca Al-Qur‟an akan menjadikan begitu banyak kebaikan dan 

keberkahan. 

7) Rumah yang dibacakan Al-Qur‟an aka dihadiri para malikat serta 

menjadikan leluasa bagi penghuninya dan tepancar sinar hingga penduduk 

langit.  
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8) Membaca Al-Qur‟an sangat bermanfaat bagi pembaca dan orang tuannya.36
 

Khusus dalam membaca Al-Qur‟an kemampuan tersebut di atas harus 

dibarengi dengan kemampuan mengetahui (ilmu) tajwid dan 

mengaplikasikannya dalam membaca teks. Tentang hal ini bisa difahami dari 

perintah membaca Al-Qur‟an secara tartil, yaitu firman Allah swt. Yang artinya 

dan bacalah Al-Qur‟an itu dengan perlahan-lahan ulama tafsir menafsirkan 

bahwa tartil adalah menjelaskan semua huruf-huruf dengan memenuhi hak-hak 

(makhroj)-nya secara sempurna. Dengan pemahaman tersebut berarti ada 

keharusan membaca Al-Qur‟an beserta tajwidnya dengan baik dan benar. 

Kemampuan minimal tersebutlah yang seharusnya dimiliki oleh siswa dalam 

membaca Al-Qur‟an.37
 

Hal yang penting dalam membaca Al-Qur‟an diantaranya adalah : 

1) Membaca sesuai dengan tajwid. Berdasarkan segi bahasa tajwid berasal dari 

kata  “   ا-ي و  -  َو ت وي “ mengikuti wajan “    -  ِ يي -ي ت “ yang artinya 

membaguskan atau membuat bagus”. Adapun pengertian tajwid yang lain 

menurut bahasa di dalam kitab hidayat al-mustasfid tajwid dapat diartikan 

“mendatangkan kebajikan”. Sedangkan pengertian tajwid menurut istilah 

adalah “ Ilmu yang memberikan segala pengertian tentang huruf, baik hak-hak 

huruf maupun hukum-hukum baru yang timbul setelah hak-hak huruf 
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dipenuhi, yang terdiri atas sifat-sifat huruf, hukum-hukum mad, dan 

sebagainya.
38

 

 Pendapat lain mengatakan “ Ilmu tajwid adalah ilmu yang berguna untuk 

mengetahui bagaiman cara memenuhkan atau memberikan hak huruf dan 

mustahaqnya. Baik yang berkaitan dengan sifat, mad dan sebagainya, seperti 

tarqiq dan tafkhim dan selain keduannya.
39

 Dapat disimpukan bahwa tajwid 

adalah “ ilmu yang mengetahui tentang huruf, dan bagaimana cara 

memberikan hak huruf atau untuk mengetahui hukum bacaan panjang (mad) 

atau pendek dalam membaca Al-Qur‟an. Serta agar dapat melafalzhkan 

huruf hijaiyah dengan baik sesuai dengan makhroj dan sifatnya. 

2) Membaca sesuai dengan makhrojnya. Makhroj merupakan bentuk jama‟dari 

lafazh” مخ ج“ yang mengikuti wazan” م  "  sedangkan menurut bahasa adalah 

“tempat keluar”. Sedangkan menurut istilah adalah “suatu nama untuk tempat 

keluarnya huruf dan untuk membedakan huruf yang satu dengan yang lainnya. 

Seperti lafazh madkhalun yaitu nama untuk tempat masuk, dan marqadun 

yaitu untuk tempat tidur. Jadi makhroj huruf adalah tempat-tempat keluarnya 

huruf pada waktu hurut itu dibunyikan.  

                                                           
38

 Khuddamulal-ma‟ahad darul Huda Mayak, ilmu tajwid penuntun membaca Al-

Qur’an,1. 
39

 Ahmad  Annuri, panduan tahsin Tilawah Al-Qur’an dan ilmu tajwid, (Jakarta : 

Pustaka Al-Kautsar,2013), 17. 
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 Ketika membaca Al-Qur‟an, setiap huruf dibunyikan sesuai makhrojnya. 

Kesalahan dalam pengucapan huruf dapat menimbulkan perbedaan makna 

atau kesalahan arti pada bacaan yang sedang dibaca.
40

  

        Untuk mengetahui makhroj itu, sebelumnya perlu dimengerti lebih dulu 

bahwa huruf itu terjadinya dari suara yang memusat pada makhroj. Kalau 

suara itu tidak memusat pada makhroj yang tertentu maka bukan bernama 

huruf, bahkan hanya merupakan suara yang bebas seperti suara hewan.
41

 

Adapun keluarnya  huruf-huruf hijaiyah terbagai menjadi lima tempat 

adalah : 

a) Jauf ( rongga mulut dan rongg tenggorokan ). Huruf-hurufnya adalah 

alif “  “wau sukun “ و”, dan ya sukun   . 

b) Halq (tenggorokan) atau biasanya disebut halqiyah, terbagi menjadi 

tiga bagian. Pertama aqsho halq (panggkal tenggorokan), huruf-

hurufnya adalah hamzah” ء” dan ha‟ “ ”. Kedua, washtul haq (tengah 

tenggorokan), huruf-hurufnya adalah „ain “ ” dan ha” ”. Ketiga adna 

halq (ujung tenggorokan), huruf-hurufnya adalah ghain “ ” dan kha 

 .”خ“

c) Lisan (lidah) terbagi menjadi sepuluh bagian menjadi bagian. Pertama, 

aqsha lisan (pamgkal lidah), huruf-hurufnya adalah qaf “ ”. Kedua, 
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washthu lisan (tengah lidah), huruf-hurufnya adalah kaf “ ”. Ketiga, 

adna lisan (ujung lidah), hurufnya adalah jim "ج" . Syin “ ” dan ya‟ 

” ” yang berharakat. Keempat, pinggir lidah bertemu dengan gigi 

gerahamatas sebelah kiri, hurufnya adalah dhad “ض”. Kelima, ujung 

lidah bertemu dengan langit-langit mulut atas, hurunya adalah lam 

 Keenam, ujung lidah bertemu dengan gusi gigi seri atas hurufnya .”ل“

adalah nun “ ”. Ketujuh, ujungnya lidah bertemuya dengan hampir 

pertengahan gigi seri atas (lebih bawah dari makhroj nun), hurufnya 

adalah ra “ ر " . Kedelapan, ujung lidah bertemu dengan gigi seri atas, 

huruf-hurufnya adalah ta "ط" ,dal " " , pertangahan gigi seri atas, huruf-

hurufnya adalah shad "ص" , sin "" , dan zay "" . Kesepuluh, ujung 

lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas, huruf-hurufnya adalah zha 

"ظ" , dza "" , dan tsa "ث"  

d) Syafatain ( dua bibir) terbagaimmenjadi dua bagian. Pertama, bibir 

atas bertemu dengan bibir bawah, huruf-hurufnya adalah ba‟ "" , mim 

"" , dan wau "و"  berharakat. Kedua, bibir bawah bertemu dengan gigi 

seri atas, hurufnya adalah fa‟ "ف" . 

e) Khaisum (dengung di hidung), huruf-hurufnya adalah nun tasydid " "  

dan mim tasdid " " .
42
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4. Hakikat  Al-Qur’an 

a. Pengertian Al-Qur’an 

Secara etimologi Al-Qur‟an berasal dari kata “qara‟a,yuqra‟u, 

qira‟atan atau qara‟nan” yang berarti mengumpulkan (al-jam‟u) dan 

menghimpun (al-dahammu) huruf-huruf serta kata-kata dari satu bagian ke 

bagian lain secara teratur
43

. Di ndalam Al-Qur‟an sendiri ada pemakaian kata 

“Qur‟an” dalam arti demikian sebagai tersebut dalam ayat 17, 18 surat (75) Al-

Qiyamaaman :  

آ   ي   و ق  َ آ   ا ا ق    تَب  ق     ي م      ا ل

Sedangkan secara istilah  adalah kalam allah yang tiada tandingannya 

(mukjizat), diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan dimulai dengan 

surat Al-fatihah dan diakhiri dengan surat An-nash, dan ditulis dalam mushaf-

mushaf yang disampaikan kepada kita secara muttawatir (oleh orang banyak), 

serta mempelajarinya merupakan suatu ibadah
44

.  

Ada beberapa pendapat lain tentang pengertian Al-Qur‟an dari segi 

terminologi dapat difahami dari beberapa pandangan ulama‟ anatara lain 

sebagai berikut: 

Muhammad Salim Muhsin, bahwa bukunya Tarikh Al-Qur‟an Al-

Karim menyatakan bahwa : “Al-Qur‟an adalah firman allah yang diturunkan 
                                                           

43
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2009), 73.  
44
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kepada nabi muhammad SAW yang tertulis dalam mushaf-mushaf dan 

dinukilkan atau diriwayatkan kepada kita dengan jalan yang mutawwatir dan 

dan membacanya dipandang ibadah serta sebagai penentang (bagi yang tidak 

percaya).
45

  

Muhammad abduh mendefinisikan Al-Qur‟an sebagai kalam mulia 

yang diturunkan melalui ruh al-amin (jibril) kepada nabi yang sempurna 

(Muhammad SAW), ajarannya mencangkup keseluruhan ilmu pengetahuan. Ia 

meruapakan sumber yang mulia yang essensialnya tidak mengerti kecuali bagi 

orang yang berjiwa suci dan berakal cerdas. 

Zakaria Al-Birri, Al-Qur‟an adalah Al-Kitab yang disebut Al-Qur‟an 

dalam kalam allah SWT, yang diturunkan kepada Rasul-Nya Muhammad SAW 

dengan lafad bahasa arab dinukil secara mutawwatir dan tertulis pada lembaran-

lembaran mushaf.
46

 

Dari ketiga definisi diatas, pada dasarnya mengacu pada  kepada 

maksud yang sama. Dari definisi pertama lebih melihat keadaan Al-Qur‟an 

sebagi firman allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, diriwayatkan 

kepada umat islam secara muitawatir, membacanya sebagai ibadah, dan salah 

satu fungsinya sebagai mukjizat atau melemahkan para lawan yang menentang. 

Sedangkan definisi kedua melengkapi isi Al-Qur‟an yang mencangkup 

keseluruhan ilmu pengetahuan, fungsinya sebagi sumber yang mulia, dan 
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 Erwin Yudi Prahara, Materi Pendidikan Agama Islam, 76. 
46

 Nur Kholis, Penghantar Studi Al-Qur’an Dan Al-Hadis(Yogyakarta 
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penggalian essensialnya hanya bisa dicapai oleh orang yang berjiwa suci.
47

 Dan 

definisi ketiga lebih melihat cara pengumpulan Al-Qur‟an yang diturunkan oleh 

Nabi Muhammad SAW dengan lafad bahasa arab dan dinukilkan secara 

mutawwatir dan ditulis di lembaran-lembaran mushaf.
48

 

B. Telaah Hasil penelitian Terdahulu 

Diantara karya tulis lain yang dapat penulis temukan adalah skripsi tahun 

2012-2013 oleh Nur Aini yang berjudul “Upaya Peningkatan kemampuan 

menghafal pada mata pelajaran pendidikan agama islam pokok bahaasan Al-

qur‟an surat pendek  dengan menggunkan strategi Reading guide dan card short. 

Mengangkat tiga permasalahn pokok ketiga permasalahn pokok yang dimaksud 

adalah :  

Berdasarkan tiga permasalah diatas  Nur A‟ini memberikan kesimpulan bahwa:  

1. Penerapan strategi reading guide dan card short dalam meningkatkan 

kemampuan menghafal dapat digambarkan sebagai berikut : siklus 1 

ketepatan mahroj 16 peserta didik dengan presentase 66,67%, , kelancaran 

dalam menghafal 15 peserta didik dengan presentase 62,5%, ketepatan 

tajwid 15peserta didik dengan presentase 62,5%, ketepatan dalam 

merangkai sambungan ayat 15 peserta didik dengan presentase 62,5% dan 

kemampuan menghafal seluruh peserta didik 12 peserta didik dengan 
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presentase 50%. Siklus II ketepatan mahroj 18 pesertad didik dengan 

presentase 75%, kelancaran dalam menghafal 17 peserta didik dengan 

presentase 70,83%, ketepatan tajwid 18 peserta didik dengan presentase 

75%, ketepatan dalam merangkai sambungan ayat 18 peserta didik dengan 

presentase 75%, dan kemampuan menghafal seluruh peserta didik 17 

pseserta didik dengan presentase 70,83. Siklus III ketepatan mahroj 23 

peserta didik dengan presentase 91,67%, kelancaran dalam menghafal 22 

peserta didik dengan presentase 95,83%, ketepatan tajwid 22 peserta didik 

dengan presentase 91,67%, ketepatan dalam merangkai sambungan ayat 

23 peserta didik dengan presentse 95,83% dan kemampuan menghafal 

seluruh peserta didik mencapai 23 peserta didik dengan presentase 

95,83%. 

2. Penerapan strategi reading dan card short dapat meningkatakan 

kemampuan menghafal peserta didik pada mata pelajaran PAI pokok 

bahasan Al-qur‟an surat pendek pada kelas IV di SDN 2 Ngrayun 

ponorogo.
49

 

Diantara karya tulis lain yang dapat penulis temukan adalah skripsi tahun 

2012-2013 oleh Hidayatus sayyidah yang berjudul “ peningkatan kemampuan 

Membaca Al-Qur‟an Siswa Melalui Kegiatan Menghafal Juz Setiap Pagi Di MI 

Ma‟arif cekok  Babadan Ponorogo  Tahun Pelajaran 2012-2013. 
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1. Latar belakang di adakannya kegiatan menghafal Juz 30 di MI Ma‟arif 

cekok ponorogo adalah karena terdapat siswa yang belum lancar membca 

Al-Qur‟an sehingga mempengaruhi proses pembelajaran yang terkait 

dengan membaca Al-Qur‟an, yakni kelas 1-3. Pelaksan kegiatan  

menghafal Juz 30 adalah dilakukan setiap pagi hari dimulai pukul 06.30 

sampai 07.00 dimulai dari kelas 3 sampai kelas 6, dibimbing oleh guru 

pengampu masing-masing kelas. Adapun metode yang dilakukan yakni 

metode Bin-nazhar yaitu dihafalkan dengan melihat mushaf secara 

berulang-ulang. 

2. Upaya yang dilakukan pihak sekolah dalam peningkatan kemampuan 

membca Al-Qur‟a siswa yakni memberikan jam tambahan bagi anak yang 

kurang lancar dalam membaca Al-Qur‟an setelah pulang sekolah, 

memasukkan TPQ ke dalam mata pelajaran sekolah untuk kelas 1 sampai 

kelas 3, dan mengadakan diniyah diluar jam sekolah yang di ikuti kelas 1 

sampai kelas 6. Adapaun kendala yang dihadapi meliputi : faktor dari luar 

yang terdiri dari lingkungan dan instrumental, dan faktor dari dalam yang 

terdiri fisiologis umum,pancaindra,dan faktor psikologis. 

3. Hasil dari kegiatan menghafal juz 30 yakni rata-rata 90% sudah bisa 

membaca Al_qur‟an sesuai dengan kaidah yang benar. Namun untuk 

yang rajin akan selalu termotivasi untuk selalu menghafal, sedangkan 

anak yang cenderung malas akan sedikit hafalannya. Hal ini juga terlihat 



36 

 

 

bahwasannya dlam sehari setiap guru pengampu menerima setoran 

hafalan anak kurang lebih 5 sampai 10 anak.
50

 

Diantara karya tulis lain yang dapat penulis temukan adalah skripsi tahun 2013-

2014 oleh Hardina Surya Mahendra yang berjudul “ Implementasi Metode Al-Qosimi 

dalam meningkatkan Kemampuan Menghafal Juz amma siswa Madrasah Ibtidaiyah 

Muhammaddiyah 1 Simo Jenangan Ponorogo Tahun 2013/2014. 

Adapun kesimpulannya adalah : 

1. Perencanaan pembelajaran metode Al-Qosimi dalam menghafal juz „Amma 

siswa MI Muhammadiyah 1 simo Jenangan Ponorogo antara lain yaitu 

membuat RPP, membuat kalender pendidikan, menyiapkan media seperti 

buku metode Al-Qosimi, buku juz „amma dan LCD proyektor. Hal ini sesuai 

dengan pengertian perencanaan pembelajaran. 

2. Pelaksanaan metode Al-Qosimi dalam mengahafal Juz „Amma siswa MI 

Muhammadiyah 1 simo jenangan ponorogo yaitu sebelum awal pelajaran, 

sesudah atau sebelum istirahat, dan ketika mau pulang sekolah (setelah jam 

akhir pelajaran) 

3. Evaluasi metode Al-Qosimi dalam menghafal Juz „Amma siswa MI 

Muhammaddiyah 1 simo jenangan ponorogo adalah setoran hafalan setiap 
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harinya dan pengulangan hafalan atau muraja‟ah yang dilakukan setiap 

seminggu sekali. 

C. Kerangka Berfikir 

Berangkat dari landasan teori diatas, kerangka berfifkir dalam penelitian ini 

adalah : Jika metode pembiasaan digunakan dengan baik maka dapat 

meningkatkan kemampuan menghafal peserta didik setelah melakukan 

membaca surat pendek pada Juz 30 kelas III di SDN 2 Nambangrejo 

Ponorogo semester ganjil Tahun pelajaran 2014/2015.  

D. Pengajuan Hipotesis Tindakan 

Bertitik tolak dari permasalahan dan juga tujuan penelitian yang ingi dicaapi, 

maka dapat ditemukan hipotesis penelitian sebagai berikut : 

Penerapan Metode Pembiasaan dapat meningkatkan kemampuan menghafal 

peserta didik setelah melakukan membaca surat pendek pada Jus 30 kelas III 

di SDN 2 Nambangrejo Ponorogo semester genap  Tahun pelajaran 

2014/2015.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A.  Objek Penelitian Tindakan Kelas 

 Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang memfokuskan 

pada pengembangan kemampuan peserta didik. Dalam penelitian tindakan 

kelas ini yang menjadi objek tindakan kelas adalh mencangkup tentang 

seluruh kemampuan peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran 

membaca  Al-Qur‟an sebelum pembelajaarn berlangsung. Kemampuan yang 

dimaksud adalah : kemampuan menghafal bagi peserta didik dalam membaca 

surat pedek. 

B.  Setting Subyek Penelitian Tindakan Kelas 

1. Setting Lokasi PTK 

Penelitian bersifat praktis berdasarkan permasalahan nyata di 

SDN 2 Nambangrejo sukorejo ponorogo tahun pelajaran 2014/2015. 

Peneliti menggunakan penelitian tindakan kela (PTK) di SDN 2 

Nambangrejo, karena peneliti menemukan masalah dalam pelaksanaan 

sebelum pelajaran dimulai khusus pada kelas III. 

2. Karakteristik Subyek PTK  

Subyek pelaku PTK ini adalah mahasiswa yang melakukan skripsi 

sedangkan subyek yang menerima PTK adalah 28 peserta didik kelas III 
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yang terdiri dari 13  perempuan dan   15 laki-laki. Karakteristik siswa 

kelas III ini, Rata-rata tingkat kemampuan siswa dalam menghafal surat 

pendek pada juz 30 masing-masing anak berbeda-berda. Sehingga Guru 

dituntut untuk lebih aktif metode yang pas dan lebih banyak mendekati 

anak yang masih berkesulitan membaca dan menghafal sehingga siswa 

dapat mempercepat tingkat kemampuannya dalam membaca dan 

menghafalnya. 

C. Variabel yang diamati 

Variabel yang diamati oleh peneliti dalam penelitian Tindakan Kelas 

ini adalah : 

1. Variabel proses : 

a. Ketepatan Makhroj 

b. Ketepatan menghafal sesuai dengan hukum bacaan tajwid 

2. Variabel hasil : 

a. Ketepatan Makhroj 

b. Ketepatan menghafal sesuai dengan hukum sesuai bacaan 

tajwid. 
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D. Prosedur Penelitian Tindakan Kelas persiklus 

Penelitian tindakan kelas (PTK) dilaksanakan melalui proses 

pengkajian berdaur yang terdiri dari 4 (empat) tahap yaitu, perencanaan 

(planning), tindakan (acting), observasi (observing), dan refleksi (refleecting). 

Secara keseluruhan empat tahapan dalam bentuk spiral. Untuk mengatasi 

suatu masalah, mungkin diperluakan lebih dari satu siklus. Siklus-siklus 

tersebut saling terkait dan berkelanjutan. Siklus kedua dilaksanakan bila masih 

ada hal-hal yang kurang berhasil dalam siklus pertama. Siklus ketiga, 

dilaksanakan karena siklus kedua belum mengatasi begitu juga siklus-siklus 

berikutnya. Logika tiga tahap tersebut sebagai berikut : 
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     Tabel 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adapun langkah-langkah pembelajaran PTK adalah : 

Sebelum melakukan pembelajaran bebasis penelitian Tindakan Kelas 

 ( PTK), terlebih dahulu melakukan observasi awal untuk : 

1. Menemukan masalah 

2. Melakukan identifikasi masalah 

3. Menentukan batasan masalah 

Identifikasi 

masalah 

Dsb  

 Perncanaa

n 

Tindakan  

Observasi 

(observing

Refleksi 

(reflecting

Perencana

an ulang   SiklusII 

Siklus 1 
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4. Menentukan masalah dengan menemukan faktor-faktor yang diduga 

sebagi penyebab utama terjadinya masalah. 

5. Merumuskan gagasan pemecahan masalah dengan merumuskan 

hipotesis-hipotesis sebagai pemecahan. 

6. Menentukan pilihan hipotesis-hipotesis tindakan pemecahan masalah  

7. Merumuskan judul perencanaan kegiatan pembelajaran berbasis PTK  

Setelah judul perencanaan kegiatan pembelajaran berbasis PTK dirumuskan 

langkah berikutnya adalah :
51

 

 

a. Perencanaan 

   Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah : 1) Membuat 

rencana Pelaksanaan Pembelajaran, 2) Mempersiapkan fasilitas dari 

sarana pendukung yang diperlukan dikelas, 3) Mempersiapakan 

instrumen untuk merekam dan menganalisis data mengenai proses 

dan hasil tindakan. 

b. Pelaksanaan 

   Pada tahap ini, melakukan t indakan yang dirumuskan Pada 

Renacana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dalam situasi yang 

aktual, yang meliputi kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan 

penutup.  

 

c. Pengamatan 

   Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah : Observasi ini 

dilakukan adalah : 1) Mengamati perilaku siswa-siswi dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran, 2) Memantau kegiatan-kegiatan 

siswa ketika melaksanakan perintah guru, 3) Mengamati pemahan 

masing-masing anak terhadap penguasaan materi pembelajaran.  
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d. Refleksi 

Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah : 

a) Mencatat hasil observasi  observasi  

b) Mengamati hasil dari proses pembelajaran  

c) Melakukan evaluasi tindakan yang telah dilakukan pada 

skenario pembelajaran. 

d) Melakukan pertemuan untuk membahas hasil evaluasi tentang 

skenario, tes kemampuan membaca dan kemampuan menghafal 

Al-Qur‟an. 

e) Mencatat kelemahan-kelemahan untuk dijadikan bahan 

perbaikan siklus berikutnya. 

Empat langkah tersebut ketika diterapkan akan berubah menjadi tiga tahap. 

Tahap pertama adalah perencanaan, Tahap kedua adalah melakukan tindakan 

dan tahap pengematan secara bersamaan, dan tahap ketiga adalah refleksi 

sebagaimana pada gambar berikut :
52
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SIKLUS (1)  Tabel 3.2  

 

 

 

  

Siklus 3, dst  

 

   

 

Dari tiga tahapan perencanaan prosedur pelaksanaan Tindakan Kelas tersebut 

yaitu siklus I sampai siklus IV dapat diurakikan antara lain sebagai berikut : 

Tabel 3.1 

Prosedur Pelaksanaan PTK siklus I 

PERENCANAAN TINDAKAN PENGAMATAN REFLEKSI 

1. Menyusun deskripsi 

rencana pelaksanaan 

(RPP) berbasis 

penelitian tindakan 

kelas, yang 

mencangkup 

kegiatan awal, 

1. Guru menjelaskan 

indikator yang 

ingin dicapai. 

2. Guru membacakan 

surat Al-Falaq 

setiap ayat secara 

secara berulang-

1. Mengamati 

ketepatan makhroj 

dan kelancaran 

peserta didik 

dalam membaca 

surat Al-Falaq. 

2. Mengamati 

1. Mencatat hasil 

observasi 

2. Menganalisis 

hasil 

pembelajaran 

3. Memperbaiki 

kelemahan 

Perencanaan (1) 
Refleksi (1) Tindakan dan 

observasi (1) 

Refleksi (2) Tindakan dan 

observasi (2) 
Perencanaan (2) 

Selesai 
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kegiatan inti dan 

akhir. 

2. Mengatur waktu 

3. Menyiapkan tes. 

4. Menyiapkan bahan 

atau alat yang 

digunakan. 

 

ulang dan 

memiinta siswa 

untuk menirukan. 

3. Guru meminta 

peserta didik 

membaca suart Al-

Falaq tanpa 

melihat juz „amma. 

4. Guru 

mendengarkan 

peserta didik . 

5. Guru meminta 

siswa yang 

ditunjuk untuk 

maju kedepan dan 

mneghafal surat 

Al-Falaq satu 

persatu secara 

bergantian. 

6. Guru memberikan 

nilai terhadap 

siswa yang 

menghafal surat 

Al-Falaq. 

ketepan membaca 

yang sesuai dengan 

hukum bacaan 

tahwid dalam 

membaca surat Al-

Falaq 

pada siklus II 
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Tabel 3.2 

Prosedur Pelaksanaan PTK siklus II 

PERENCANAAN TINDAKAN PENGAMATAN REFLEKSI 

1. Menyusun deskripsi 

rencana pelaksanaan 

(RPP) berbasis 

penelitian tindakan 

kelas, yang 

mencangkup 

kegiatan awal, 

kegiatan inti dan 

akhir. 

2. Mengatur waktu 

3. Menyiapkan tes. 

4. Menyiapkan bahan 

atau alat yang 

digunakan  

1. Guru menjelaskan 

indikator yang 

ingin dicapai. 

2. Guru membacakan 

surat Al-Falaq 

setiap ayat secara 

secara berulang-

ulang dan 

memiinta siswa 

untuk menirukan. 

3. Guru meminta 

peserta didik 

membaca suart Al-

Falaq tanpa 

melihat juz „amma. 

4. Guru 

mendengarkan 

peserta didik . 

5. Guru meminta 

siswa yang 

ditunjuk untuk 

maju kedepan dan 

mneghafal surat 

Al-Falaq satu 

1. Mengamati 

ketepatan makhroj 

dan kelancaran 

peserta didik 

dalam membaca 

surat Al-Falaq. 

2. Mengamati 

ketepan membaca 

yang sesuai dengan 

hukum bacaan 

tahwid dalam 

membaca surat Al-

Falaq. 

1. Mencatat hasil 

observasi 

2. Menganalisis 

hasil 

pembelajaran 

3. Memperbaiki 

kelemahan pada 

siklus III 
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persatu secara 

bergantian. 

6. Guru memberikan 

nilai terhadap 

siswa yang 

menghafal surat 

Al-Falaq. 

 

 

 

Tabel 3.3 

Prosedur Pelaksanaan PTK siklus III 

PERENCANAAN TINDAKAN PENGAMATAN REFLEKSI 

1. Menyusun deskripsi 

rencana pelaksanaan 

(RPP) berbasis 

penelitian tindakan 

kelas, yang 

mencangkup 

kegiatan awal, 

kegiatan inti dan 

akhir. 

2. Mengatur waktu 

3. Menyiapkan tes. 

4. Menyiapkan bahan 

atau alat yang 

1. Guru menjelaskan 

indikator yang 

ingin dicapai. 

2. Guru membacakan 

surat Al-Falaq 

setiap ayat secara 

secara berulang-

ulang dan 

memiinta siswa 

untuk menirukan. 

3. Guru meminta 

peserta didik 

membaca suart Al-

1. Mengamati 

ketepatan makhroj 

dan kelancaran 

peserta didik 

dalam membaca 

surat Al-Falaq. 

2. Mengamati ketepan 

membaca yang 

sesuai dengan 

hukum bacaan 

tahwid dalam 

membaca surat Al-

Falaq 

1. Mencatat hasil 

observasi 

2. Menganalisis 

hasil 

pembelajaran 

3. Memperbaiki 

kelemahan 

pada siklus IV 
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digunakan  Falaq tanpa 

melihat juz „amma. 

4. Guru 

mendengarkan 

peserta didik . 

5. Guru meminta 

siswa yang 

ditunjuk untuk 

maju kedepan 

dan mneghafal 

surat Al-Falaq 

satu persatu 

secara 

bergantian. 

6. Guru 

memberikan 

nilai terhadap 

siswa yang 

menghafal surat 

Al-Falaq. 
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Tabel 3.4 

Prosedur Pelaksanaan PTK siklus IV 

PERENCANAAN TINDAKAN PENGAMATAN REFLEKSI 

1. Menyusun deskripsi 

rencana pelaksanaan 

(RPP) berbasis 

penelitian tindakan 

kelas, yang 

mencangkup 

kegiatan awal, 

kegiatan inti dan 

akhir. 

2. Mengatur waktu 

3. Menyiapkan tes. 

4. Menyiapkan bahan 

atau alat yang 

digunakan  

1. Guru menjelaskan 

indikator yang 

ingin dicapai. 

2. Guru membacakan 

surat Al-Falaq 

setiap ayat secara 

secara berulang-

ulang dan 

memiinta siswa 

untuk menirukan. 

3. Guru meminta 

peserta didik 

membaca suart Al-

Falaq tanpa 

melihat juz „amma. 

4. Guru 

mendengarkan 

peserta didik . 

5. Guru meminta 

siswa yang 

ditunjuk untuk 

maju kedepan dan 

mneghafal surat 

Al-Falaq satu 

1. Mengamati 

ketepatan makhroj 

dan kelancaran 

peserta didik 

dalam membaca 

surat Al-Falaq. 

2. Mengamati 

ketepan membaca 

yang sesuai 

dengan hukum 

bacaan tahwid 

dalam membaca 

surat Al-Falaq 

1. Mencatat hasil 

observasi 

2. Menganalisis 

hasil 

pembelajaran 

3. Tidak ada 

perbaikan lagi 

dikarenakan 

hasil sudah 

sesuai KKM. 
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persatu secara 

bergantian. 

6. Guru memberikan 

nilai terhadap 

siswa yang 

menghafal surat 

Al-Falaq. 
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Tabel 3.5 

Jadwal pelaksanaan PTK 

No Jenis kegiatan 

 

Waktu Minggu Ke 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Persiapan  √      

Menyusun konsep pelaksanaan √      

Menyusun instrumen       

2 

Pelaksanaan   √     

Melaksanakan tindakan siklus I   √    

Melaksanakan tindakan siklus II    √   

Melaksanakan tindakan siklus II    √   

3 

Menyusun laporan      √  

Menyusun konsep laporan     √  

Menyempuranakan draf laporan      √ 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN TINDAKAN KELAS  

A. Gambaran Singkat Setting Lokasi Penelitian 

1. Letak Geografis SDN 2 Nambangrejo Sukorejo Ponorogo 

Nama sekolah  : SDN 2 NAMBANGREJO 

Alamat : Jalan/Desa : Jl. Wijaya Kusuma No. 8 

Nambangrejo 

     Kecamatan/Kab./Kota : Sukorejo/Ponorogo 

   No. Telp/Fax : (0352) 753069 

   E-mail :sdn2nambangrejo@yahoo.co.id 

a. Nama yayasan ( Bagi Swasta) : - 

                 Alamat yayasan & No. Telp : - 

b. NSS/NSM/NDS : 101051116029 

c. Jenjang Akreditasi : B 

d. Tahun didirikan  : 1981 

e. Tahun beroperasi : 1981 

f. Kepemilikan tanah  

a. Status tanah : milik desa 

b. Luas tanah : 2815 m2 

g. Status Bangunan : milik sekolah 

h. Luas seluruh bangunan : 2614m2 

i. No. Rekening Sekolah ( Rutin) :0202408419 

 

2. Visi SDN 2 Nambangrejo :  

” Meningkatkan kecerdasan dan keterampilan membaca, menulis, dan 

berhitung.berkepribadian luhur yang berlandaskan iman dan taqwa 

(imtaq)”Nambangrejo.
53
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3.  Misi SDN 2 Nambangrejo 

a. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara kreatif, efektif 

sehingga setiap siswa dapat berkembang secara optimal. 

b. Menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif kepada seluruh 

warga sekolah. 

c. Menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut dan 

juga budaya bangsa. 

d. Membantu setiap siswa untuk mengenal potensi dirinya. 

e. Menerapkan manejemen partisipatif dengan melibatkan seluruh 

warga sekolah dan komite sekolah.
54

 

4. Tujuan Sekolah SDN 2 Nambangrejo 

Tujuan SDN 2 Nambangrejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo 

adalah meletakkan dasar ketakwaan, kecerdasan, pengetahuan, dan teknologi, 

pembiasaan kepribadian dengan akhlaq mulia, dan ketrampilan untuk hidup 

mandiri ( life skill), serta dapat menempuh pendidikan lebih lanjut. 

5. Struktur Organisasi SDN 2 Nambangrejo 

SDN 2 Nambangrejo merupakan lembaga formal, maka srtuktur 

organisasi sangat penting keberadaannya guna mempertegas tanggung jawab 

mesing-masing personil sehingga program kerja yang disusun untuk mencapai 

tujuan yang dirumuskan dapat terlaksana dengan baik. 
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6. Keadaan siswa SDN 2 Nambangrejo  

Jumlah siswa SDN III Nambangrejo tahun pelajaran 2014/2015 sebanyak 143 

siswa yang terdiri dari 83 anak laki-laki dan 62 anak perempuan.
55

 

B. Gambaran Setting Penelitian  

Penelitian ini menggunakan rancangan Penelitian Tindakan Kelas (Classroom 

Based Action Research) dengan meningkatkan pada unsur desain untuk 

memungkinkan diperolehnya gambaran keefektifan tindakan yang dilakukan. 

1. Perencanaan  

Materi menghafal surat pendek alokasi waktu 13-31 Maret 2015 dan 1 

agustus 2015 (semester genap tahun pelajaran 2014/2015).adapun jadwal 

pelaksanaan perbaikan pembelajaran setiap siklus dapat dilihat pada tabel 4.1  

berikut : 

Tabel 4.1 Jadwal Pelaksanaan Perbaikan Pembelajaran 

No Hari/Tanggal 

Mata 

Pelajaran 

Kelas ket 

1. Jum‟at/13 Maret 2015 

Menghafal surat 

pendek 

III Siklus I 

2. Jum‟at/27 Maret 2015 

Menghafal surat 

pendek 

III Siklus II 
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3. Selasa/31 Maret 2015 

Menghafal surat 

pendek 

III Siklus III 

4. Sabtu/01 agustus 2015 

Menghafal surat 

pendek  

IV Siklus IV 

2. Tindakan  

Peningkatan kemampuan menghafal peserta didik pada menghafal 

surat pendek melalui metode pembiasaan. 

3. Observasi  

Observasi dilakukan bersamaan dalam proses kegiatan pembelajaran 

yang meliputi : ketepatan makhroj, Kelancaran menghafal sesuai dengan 

hukum sesuai bacaan tajwid 

4. Refleksi  

Kegiatan pembelajaran dianalisis dan sekaligus menyusun rencana 

perbaikan pada siklus berikutnya. Penelitian Tindakan Kelas secara terus 

menerus bertujuan untuk mendapatkan penjelasan dan justifikasi tentang 

kemajuan, peningkatan, kemunduran, kurangnya keefektifan, dan sebagainya 

dari pelaksanaan sebuah tindakan untuk dapat dimanfaatnkan guna 

memperbaiki proses tindakan pada sklus kegiatan pembelajaran berikutnya. 
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C. Penjelasan per-siklus  

Penelitian  tindakan kelas mengambil settiing di SDN 2 Nambangrejo 

Nambangrejo ponorogo yaitu dikelas III, dalam pelaksanaan ini mengikuti 

alur PTK yang melputi perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi serta 

dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Siklus I 

a. Perencanaan (planning) 

Berdasarkan hasil analisis dan rumusan masalah pada bab sebelumnya, 

Penelitian Tindakan Kelas ini dilakukan sebagai upaya guru untuk 

meningkatkan kemampuan menghafal dalam proses pembelajaran surat 

pendek dengan menggunakan metode pembiasaan , dengan indikator sebagai 

berikut : 

a) Membaca QS Al-Falaq dengan lancar dan sesuai dengan makhroj. 

b) Menghafal Qs. Al-Falaq dengan lancar sesuai panjang pendeknya atau 

tajwidnya. 

b. Tindakan (Acting) 

Dalam proses pembelajaran pada siklus I ini, materi yang disampaikan adalah 

Al-qur‟an surat pendek, dan metode  yang dilakuakn dalam menyampaikan 

materi ini yaitu metode pembiasaan. Adapun langkah-langkah kegiatan 

pembelajaran dalam penelitian Tindakan Kelas pada siklus I ini adalah 

sebagai berikut : 
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1) Kegitaan awal  

a) Guru membuka Pelajaran dengan salam dan do‟a bersama 

b) Guru mengabsen dan merumuskan tujuan yang ingin dicapai. 

2) Kagiatan inti 

a) Guru menyiapkan materi yang akan di bahas. 

b) Guru meminta peserta didik membaca surat Al-Falaq 

c) Guru memberhentikan sejenak jika ada  salah satu peserta didik yang 

pengucapannya salah dan menyuruh mengulang bacaan yang salah 

berualang-ulang. 

d) Siswa diminta satu persatu untuk  menghafal surat Al-Falaq 

e) Guru memberikan penilaian terhadap siswa yang menghafal Al-FAlaq 

3) Kegiatan akhir 

a) Guru memerintahkan peserta didik agar selalu membaca Al-qur‟an atau 

surat pendek dengan hukum tajwid dan makhrojnya dan mengingtkan agar 

sesering mungkin membaca dan menghfal surat pendek agar bacaannya 

semakin fasih. 

b) Guru memberi motivasi kepada peserta didik. Dan menutup pembelajaran. 

c. Observasi (Observing) 

Observasi pada proses pembelajaran ini dilakuakn secara terus 

menerus dalam kegiatan pembelajaran. Sedangkan observasi dan evaluasi ini 

dilakukan untuk mengetahui kemampuan menghafal peserta didik setelah 
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ditepakan proses belajar mengajar menghafal surat pendek  dengan metode 

pembiasaan. 

 Adapun data hasil Penelitian Tindakan Kelas pada siklus I  yaitu 

tentang kemampuan menghafal peserta didik dengan metode pembiasaan pada 

pokok bahasan surat pendek, mendapatkan hasil pada tabel sebagai berikut  : 

Tabel 4.2 

Hasil kemampuan menghafal siswa siswi siklus I 

No Nama Siswa 

Aspek yang 

dinilai 

 
Skor Nilai keterangan 

A B 

1. Gita Nur Indah Ariani 2 2 4 50 Cukup 

2. Akmad Priyahadi N 2 2 4 50 Cukup 

3. Aga Nuary Fratisma 2 2 4 50 Cukup 

4. Siti Hariati 2 2 4 50 Cukup 

5. Hafit Ramadhan 2 2 4 50 Cukup 

6. 
Anggun Maulidya 

Aulia S 
4 3 7 87 Baik 

7. Alya Nur Azkana M 3 2 5 62 Cukup 

8. Brillian Khoirul Hanafi 2 2 4 50 Cukup 

9. Febrilia Eka Pratiwi 3 3 6 75 Baik 

10. Fahrizal Ardiansyah 2 3 6 75 Baik 



59 

 

 

11. Geofany Aulya S 2 3 5 62 Cukup 

12. Hanan Maharani 2 2 4 50 Cukup 

13. Irvan Nur Hidayat 2 2 4 62 Cukup 

14. Ilyas Mustaqin 3 4 7 87 Baik 

15. Juwita Ragil Nareswari 3 4 7 87 Baik 

16. Lailatul Rofi‟i 3 4 7 87 Baik 

17. 
Mohammad Fahrizal 

Ery S 
2 3 5 62 Cukup 

18. 
Mohammad Rizki 

Pratama  
2 2 4 50 Cukup 

19. Nur Syafiq Maherdani 3 3 6 75 Baik 

20. Novan Eka Muzahidin 2 2 4 50 Cukup 

21. Sherly Maevia Putri 2 2 4 50 Cukup 

22. Sulton Malikul Fathoni 3 3 6 75 Baik 

23. 
Tri Family Hapsari 

Putri A 
4 3 7 87 Baik 

24. 
Tasya Anggun  

Salsabella 
3 3 6 75 Baik 

25. Tamara Villania Putri 2 3 5 62 Cukup 

26. Tiara Salsabella 2 2 4 50 Cukup 

27. 
Widhia Aprillia 

Rositha 
2 2 4 50 Cukup 

28. Bagas Cahya K 2 3 5 62 Cukup 
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Keterangan : 

 4 = Sangat Baik 

 3 = Baik 

 2 = Kurang baik 

 1 = Tidak Baik 

Keterangan : 

 A : ketepatan Makhroj. 

B : Kelancaran menghafal sesuai dengan hukum sesuai bacaan tajwid. ����� =
jumlah skor

jumlah maksimal
 �  

Keterangan : 

100-90 = Sangat Baik 

89-70 = Baik 

69-50 = Cukup 

49-0 = Tidak baik 

 Berdasarkan nilai rata-rata data kemampuan menghafal peserta didik maka 

dapat disimpulkan hasil keseluruhan kemampuan menghafal peserta didik dengan 

presentase yang ditunjukkan pada tabel berikut : 

� � �� � � =
jumlah  keseluruhan  siswa  yang  baik  berdasarkan  rata −rata  

jumlah  seluruh  siswa
 X 100 

Siswa Sangat Baik      0 = 0% 

Siswa Baik 
9

28
 

X 100= 32% 
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Siswa Cukup 
19

28
 

X 100= 68% 

Siswa tidak Baik  =0% 

 

Tabel 4.3 Hasil Kemampuan Menghafal Peserta didik Pada siklus I 

Menunjukkan 

Kemampuan 

Menghafal 

Jumlah Siswa Presentase 

Siswa sangat baik 0 0% 

Siswa baik 9 siswa 32,14% 

Siswa cukup 19 siswa 67,85% 

Siswa tidak baik 0 0 

 

d. Refleksi (Reflecting) 

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil Penelitian Tindakan Kelas 

tentang menghafal surat pendek pada juz 30 dengan menggunakan metode 

pembiasaan, peneliti menyimpulkan bahwa kegiatan pembelajaran pada siklus 

1 belum mencapai hasil yang memuaskan/maksimal. Ini dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini : 
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Tebel 4.4 

Hasil Keseluruhan Kemampuan Menghafal Siswa-Siswi Pada Siklus I 

Aspek yang diamati Jumlah pencapaian 

 

Presentase  

 

Ketepatan makhroj 10 peserta didik 35,71% 

Kelancaran dalam 

menghafal sesuai hukum 

tajwid 

14 peserta didik 50% 

Kemampuan menghafal 

seluruh peserta didik  

15 peserta didik 53,57% 

Dari data perolehan diatas maka peneliti akan mengadakan perbaikan pada 

siklus II dan membuat perencanaan sebagai berikut : 

1) Guru memberikan contoh bacaan surat Al-Falaq yang benar  secara berulang-

ulang sampai siswa dalam pengucapanya benar sesuai dengan makhroj dan 

sesuai dengan tajwid. 

2) Guru mempertegas lagi bila masih ada peserta didik yang masih salah 

pengucapannya dan terus mengulang ayat tersebut hingga benar. 
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2. Siklus II 

a. Perencanaan (Planning) 

Berdasarkan hasil analisis dan rumusan masalah pada bab sebelumnya, 

Penelitian Tindakan Kelas ini dilakukan sebagai upaya guru untuk 

meningkatkan kemampuan menghafal surat pendek dalam  proses  

pembelajaran pembelajaran  menghafal surat pendek dengan menggunakan 

metode pembiasaan, dengan indikator sebagai berikut : 

1)  Membaca Q.S Al-Falaq dengan lancar  

2) Mampu melafalkan Q.S Al-FAlaq  dengan benar 

b. Tindakan (Acting) 

Dalam proses pembelajaran pada siklus II ini, materi  yang disampaikan yaitu 

Al-Qur‟an surat pendek, dan metode yang digunakan dalam penyampaian 

materi ini yaitu metode pembiasaan. Adapun langkah-langkah kegiatan 

pembelajaran dalam Penelitian Tindakan Kelas papada siklus II ini adalah 

sebagai berikut : 

1) Kegiatan Awal 

a) Guru membuka Pelajaran dengan salam dan do‟a bersama 

b) Guru mengabsen dan merumuskan tujuan yang ingin dicapai. 

2) Kegiatan inti 

a) Guru menyiapkan materi yang akan di bahas. 

b) Guru meminta peserta didik membaca surat Al-Falaq 
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c) Guru memberhentikan sejenak jika ada  salah satu peserta didik yang 

pengucapannya salah dan menyuruh mengulang bacaan yang salah 

berualang-ulang. 

d) Siswa diminta satu persatu untuk  menghafal surat Al-Falaq 

e) Guru memberikan penilaian terhadap siswa yang menghafal Al-Falaq 

3) Kegiatan akhir  

I. Guru memerintahkan peserta didik agar selalu membaca Al-qur‟an atau 

surat pendek dengan hukum tajwid dan makhrojnya dan mengingtkan 

agar sesering mungkin membaca dan menghfal surat pendek agar 

bacaannya semakin fasih. 

II. Guru memberi motivasi kepada peserta didik. Dan menutup 

pembelajaran. 

c. Observasi (Observing) 

  Observasi pada proses pembelajaran ini dilakukan secara terus 

menerus dalam kegiatan pembelajaran. Sedangkan observasi dan evaluasi ini 

dilakukan untuk mengetahui kemampuan menghafal peserta didik setelah 

ditepakan proses belajar mengajar menghafal surat pendek  dengan metode 

pembiasaan. 

Adapun data hasil Penelitian Tindakan Kelas pada siklus II  yaitu 

tentang kemampuan menghafal peserta didik dengan metode pembiasaan 

pada pokok bahasan surat pendek, mendapatkan hasil pada tabel sebagai 

berikut  : 
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Tabel 4.5 

Hasil kemampuan menghafal siswa-siswi siklus II 

No Nama Siswa Aspek yang 

dinilai 

 

Skor Nilai keterangan 

A B 

1. Gita Nur Indah Ariani 3 2 5 62 Cukup  

2. Akmad Priyahadi N 2 2 4 50 Cukup 

3. Aga Nuary Fratisma 2 2 4 50 Cukup 

4. Siti Hariati 3 3 6 75 Baik 

5. Hafit Ramadhan 2 2 4 50 Cukup 

6. Anggun Maulidya 

Aulia  

4 4 8 100 Sangat baik 

7. Alya Nur Azkana M 3 3 6 75 Baik 

8. Brillian Khoirul Hanafi 2 3 5 62 Cukup 

9. Febrilia Eka Pratiwi 3 3 6 75 Baik 

10. Fahrizal Ardiansyah 3 3 6 75 Baik  

11. Geofany Aulya S 3 2 5 62 Cukup    

12. Hanan Maharani 3 2 5 62 Cukup  

13. Irvan Nur Hidayat 2 2 4 50 Cukup  

14. Ilyas Mustaqin 3 4 7 87 Baik  

15. Juwita Ragil Nareswari 4 4 8 100 Sangat baik 

16. Lailatul Rofi‟i 4 4 8 100 Sangat baik 
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17. Mohammad Fahrizal 

Ery  

3 3 6 75 Baik  

18. Mohammad Rizki 

Pratama  

2 3 5 62 Cukup 

19. Nur Syafiq Maherdani 4 3 7 87 Baik  

20. Novan Eka Muzahidin 2 2 4 50 Cukup  

21. Sherly Maevia Putri 3 2 5 62 Cukup  

22. Sulton Malikul Fathoni 3 4 7 87 Baik  

23. Tri Family Hapsari 

Putri  

3 4 7 87 Baik  

24. Tasya Anggun  

Salsabella 

4 3 7 87 Baik  

25. Tamara Villania Putri 2 3 5 62 Cukup 

26. Tiara Salsabella 2 3 5 62 Cukup  

27. Widhia Aprillia 

Rositha 

3 2 5 62 Cukup  

28. Bagas Cahya K 3 3 6 75 Baik 

Keterangan : 

 4 = Sangat Baik 

 3 = Baik 

 2 = Kurang baik 

 1 = Tidak Baik 

Keterangan : 

 A : ketepatan Makhroj. 

B : Kelancaran menghafal sesuai dengan hukum sesuai bacaan tajwid. 
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����� =
jumlah skor

jumlah maksimal
 � 100 

Keterangan : 

100-90 = Sangat Baik 

89-70 = Baik 

69-50 = Cukup 

49-0 = Tidak baik 

 Berdasarkan nilai rata-rata data kemampuan menghafal peserta didik maka 

dapat disimpulkan hasil keseluruhan kemampuan menghafal peserta didik dengan 

presentase yang ditunjukkan pada tabel berikut : 

� � �� � � =
jumlah keseluruhan siswa yang baik berdasarkan rata− rata  

jumlah seluruh siswa
 �100 

Siswa Sangat Baik      3 X 100 = 10,71% 

Siswa Baik 
11

28
 

X 100= 39,28% 

Siswa Cukup 
14

28
 

X 100= 50% 

Siswa tidak Baik  =0% 
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Tabel 4.6 Hasil Kemampuan Menghafal Peserta didik Pada siklus II 

Menunjukkan 

Kemampuan 

Menghafal 

Jumlah Siswa Presentase 

Siswa sangat baik 3 10,71% 

Siswa baik 11 siswa 39,28% 

Siswa cukup 14 siswa 50 

Siswa tidak baik 0 0 

 

d. Refleksi (Reflecting) 

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil Penelitian Tindakan Kelas 

tentang menghafal surat pendek pada juz 30 dengan menggunakan metode 

pembiasaan, peneliti menyimpulkan bahwa kegiatan pembelajaran pada siklus II 

belum mencapai hasil yang memuaskan/maksimal. Ini dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini : 
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Tabel 4.7 

Hasil keseluruhan kemampuan menghafal siswa-siswi pada siklus II 

Aspek yang diamati Jumlah pencapaian 

 

Presentase 

 

Ketepatan makhroj 19 peserta didik 67,85% 

Kelancaran dalam 

menghafal sesuai hukum 

tajwid 

18 peserta didik 64,28% 

Kemampuan menghafal 

seluruh peserta didik  

20 peserta didik  71,42% 

 

Dari data perolehan diatas maka peneliti akan mengadakan perbaikan pada 

siklus III, agar kemampuan menghafal peserta didik meningkat lebih 

memuaskan lagi. Peneliti membuat perencanaan  sebagai berikut : Guru lebih 

menekankan pada metode pembiasaan yaitu dengan cara setiap sebelum 

masuk pembelajaran anak-anak membaca surat Al-Falaq sebanyak 5 kali 

sampai dari beberapa siswa yang belom mengingat sampai mengingat. 



70 

 

 

3. Siklus III 

a. Perencanaan (Planning) 

Berdasarkan hasil analisis dan rumusan masalah pada bab sebelumnya, 

Penelitian Tindakan Kelas ini dilakukan sebagai upaya guru untuk 

meningkatkan kemampuan menghafal surat pendek dalam  proses  

pembelajaran pembelajaran  menghafal surat pendek dengan menggunakan 

metode pembiasaan, dengan indikator sebagai berikut : 

1) Membaca Q.S Al-Falaq dengan lancar  

2) Mampu melafalkan Q.S Al-Falaq  dengan benar 

b. Tindakan (Acting) 

Dalam proses pembelajaran pada siklus III ini, materi  yang disampaikan yaitu 

Al-Qur‟an surat pendek, dan metode yang digunakan dalam penyampaian 

materi ini yaitu metode pembiasaan. Adapun langkah-langkah kegiatan 

pembelajaran dalam Penelitian Tindakan Kelas papada siklus III  ini adalah 

sebagai berikut : 

1) Kegiatan Awal 

a) Guru membuka Pelajaran dengan salam dan do‟a bersama 

b) Guru mengabsen dan merumuskan tujuan yang ingin dicapai. 

2) Kegiatan inti 

a) Guru menyiapkan materi yang akan di bahas. 

b) Guru meminta peserta didik membaca surat Al-Falaq 
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c) Guru memberhentikan sejenak jika ada  salah satu peserta didik yang 

pengucapannya salah dan menyuruh mengulang bacaan yang salah 

berualang-ulang. 

d) Siswa diminta satu persatu untuk  menghafal surat Al-Falaq 

e) Guru memberikan penilaian terhadap siswa yang menghafal Al-Falaq 

3) Kegiatan akhir  

a) Guru memerintahkan peserta didik agar selalu membaca Al-qur‟an atau 

surat pendek dengan hukum tajwid dan makhrojnya dan mengingtkan 

agar sesering mungkin membaca dan menghfal surat pendek agar 

bacaannya semakin fasih. 

b) Guru memberi motivasi kepada peserta didik. Dan menutup 

pembelajaran. 

c. Observasi (Observing) 

  Observasi pada proses pembelajaran ini dilakuakn secara terus 

menerus dalam kegiatan pembelajaran. Sedangkan observasi dan evaluasi ini 

dilakukan untuk mengetahui kemampuan menghafal peserta didik setelah 

ditepakan proses belajar mengajar menghafal surat pendek  dengan metode 

pembiasaan. 

Adapun data hasil Penelitian Tindakan Kelas pada siklus III  yaitu 

tentang kemampuan menghafal peserta didik dengan metode pembiasaan 
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pada pokok bahasan surat pendek, mendapatkan hasil pada tabel sebagai 

berikut  : 

Tabel 4.8 

Hasil Kamampuan Menghafal Siswa-siswi Siklus III  

No Nama Siswa Aspek yang 

dinilai 

 

Skor Nilai keterangan 

A B 

1. Gita Nur Indah Ariani 3 2 5 62 Cukup  

2. Akmad Priyahadi N 2 3 5 62 Cukup  

3. Aga Nuary Fratisma 2 3 5 62 Cukup  

4. Siti Hariati 3 4 7 87 Baik 

5. Hafit Ramadhan 3 2 5 62 Cukup  

6. Anggun Maulidya 

Aulia  

4 4 8 100 Sangat baik 

7. Alya Nur Azkana M 4 4 8 100 Sangat baik 

8. Brillian Khoirul Hanafi 3 3 6 75 Baik 

9. Febrilia Eka Pratiwi 3 4 7 87 Baik 

10. Fahrizal Ardiansyah 3 4 7 87 Baik 

11. Geofany Aulya S 3 4 7 87 Baik 

12. Hanan Maharani 2 4 6 75 Baik  

13. Irvan Nur Hidayat 2 3 5 62 Cukup 
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14. Ilyas Mustaqin 4 4 8 100 Sangat baik 

15. Juwita Ragil Nareswari 4 4 8 100 Sangat baik 

16. Lailatul Rofi‟i 4 4 8 100 Sangat baik 

17. Mohammad Fahrizal 

Ery  

3 4 7 87 Baik 

18. Mohammad Rizki 

Pratama  

3 2 5 62 Cukup 

19. Nur Syafiq Maherdani 4 4 8 100 Sangat baik 

20. Novan Eka Muzahidin 3 2 5 62 Cukup 

21. Sherly Maevia Putri 2 3 6 62 Cukup  

22. Sulton Malikul Fathoni 4 4 8 100 Sangat baik 

23. Tri Family Hapsari 

Putri  

4 4 8 100 Sangat baik 

24. Tasya Anggun  

Salsabella 

4 4 8 100 Sangat baik 

25. Tamara Villania Putri 3 4 7 87 Baik 

26. Tiara Salsabella 3 3 6 75 Baik 

27. Widhia Aprillia 

Rositha 

3 3 6 75 Baik 

28. Bagas Cahya K 3 3 6 75 Baik 

 

Keterangan : 

 4 = Sangat Baik 

 3 = Baik 

 2 = Kurang baik 
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 1 = Tidak Baik 

Keterangan : 

 A : ketepatan Makhroj. 

B : Kelancaran menghafal sesuai dengan hukum sesuai bacaan tajwid. ����� =
jumlah skor

jumlah maksimal
 �  

Keterangan : 

100-90 = Sangat Baik 

89-70 = Baik 

69-50 = Cukup 

49-0 = Tidak baik 

Berdasarkan nilai rata-rata data kemampuan menghafal peserta didik maka 

dapat disimpulkan hasil keseluruhan kemampuan menghafal peserta didik dengan 

presentase yang ditunjukkan pada tabel berikut : 

� � �� � � =
jumlah keseluruhan siswa yang baik berdasarkan rata− rata  

jumlah seluruh siswa
 �100 

Siswa Sangat Baik     9 X 100 = 32,14% 

Siswa Baik 
11

28
 

X 100= 39,28% 

Siswa Cukup 
8

28
 

X 100= 28,57% 

Siswa tidak Baik  =0% 
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Tabel 4.9 Hasil Kemampuan Menghafal Peserta didik Pada siklus III 

Menunjukkan 

Kemampuan 

Menghafal 

Jumlah Siswa Presentase 

Siswa sangat baik                9 siswa  32,14% 

Siswa baik 11 siswa 39,28% 

Siswa cukup 8 siswa 28,57% 

Siswa tidak baik 0 0 

d. Refleksi  

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil tindakan  (acting) dan observasi 

(observing) dalam proses pembelajaran pelaksanaan penelitian Tindakan Kelas 

siklus III mata pelajaran menghafal surat pendek dengan metode pembiasaan. 

Dalam penyampaian pembelajaran menghafal surat pendek menambahkan 

semangat siswa dalam  menghafal surat pendek sebelum pelajaran dimulai  

peserta didik sangat antusias dalam berlomba-lomba menghafal surat pendek . 
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Tabel 4.10 

Hasil keseluruhan kemampuan menghafal siswa-siswi pada siklus III 

Aspek yang diamati Jumlah pencapaian 

 

Presentase 

 

Ketepatan makhroj 23  peserta didik 82,14% 

Kelancaran dalam 

menghafal sesuai hukum 

tajwid 

 24 peserta didik 85,71% 

Kemampuan menghafal 

seluruh peserta didik  

26 peserta didik  92,85% 

 Dari data perolehan pada  siklus III ini perbaikan pembelajaran semakin 

meningkat. Namun masih ada beberapa siswa yang belum sesuai KKM jadi peneliti 

akan melakukan satu perbaikan lagi yaitu siklus IV.  

4. Siklus IV 

a. Perencanaan (Planning) 

Berdasarkan hasil analisis dan rumusan masalah pada bab sebelumnya, 

Penelitian Tindakan Kelas ini dilakukan sebagai upaya guru untuk 
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meningkatkan kemampuan menghafal surat pendek dalam  proses  

pembelajaran pembelajaran  menghafal surat pendek dengan menggunakan 

metode pembiasaan, dengan indikator sebagai berikut : 

3) Membaca Q.S Al-Falaq dengan lancar  

4) Mampu melafalkan Q.S Al-Falaq  dengan benar. 

b. Tindakan (Acting) 

Dalam proses pembelajaran pada siklus IV ini, materi  yang disampaikan yaitu 

Al-Qur‟an surat pendek, dan metode yang digunakan dalam penyampaian 

materi ini yaitu metode pembiasaan. Adapun langkah-langkah kegiatan 

pembelajaran dalam Penelitian Tindakan Kelas papada siklus IV  ini adalah 

sebagai berikut : 

4) Kegiatan Awal 

c) Guru membuka Pelajaran dengan salam dan do‟a bersama 

d) Guru mengabsen dan merumuskan tujuan yang ingin dicapai. 

5) Kegiatan inti 

f) Guru menyiapkan materi yang akan di bahas. 

g) Guru meminta peserta didik membaca surat Al-Falaq 

h) Guru memberhentikan sejenak jika ada  salah satu peserta didik yang 

pengucapannya salah dan menyuruh mengulang bacaan yang salah 

berualang-ulang. 

i) Siswa diminta satu persatu untuk  menghafal surat Al-Falaq 

j) Guru memberikan penilaian terhadap siswa yang menghafal Al-Falaq 
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6) Kegiatan akhir  

c) Guru memerintahkan peserta didik agar selalu membaca Al-qur‟an atau 

surat pendek dengan hukum tajwid dan makhrojnya dan mengingtkan 

agar sesering mungkin membaca dan menghfal surat pendek agar 

bacaannya semakin fasih. 

d) Guru memberi motivasi kepada peserta didik. Dan menutup 

pembelajaran. 

c. Observasi (Observing) 

  Observasi pada proses pembelajaran ini dilakuakn secara terus 

menerus dalam kegiatan pembelajaran. Sedangkan observasi dan evaluasi ini 

dilakukan untuk mengetahui kemampuan menghafal peserta didik setelah 

ditepakan proses belajar mengajar menghafal surat pendek  dengan metode 

pembiasaan. 

Adapun data hasil Penelitian Tindakan Kelas pada siklus IV  yaitu 

tentang kemampuan menghafal peserta didik dengan metode pembiasaan 

pada pokok bahasan surat pendek, mendapatkan hasil pada tabel sebagai 

berikut  : 
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Tabel 4.11 

Hasil Kamampuan Menghafal Siswa-siswi Siklus IV 

No Nama Siswa Aspek yang 

dinilai 

 

Skor Nilai keterangan 

A B 

1. Gita Nur Indah Ariani 3 3 56 75 Baik   

2. Akmad Priyahadi N 3 3 6 75 Baik  

3. Aga Nuary Fratisma 3 3 6 75 Baik 

4. Siti Hariati 3 4 7 87 Baik 

5. Hafit Ramadhan 3 3 6 75 Baik  

6. Anggun Maulidya 

Aulia  

4 4 8 100 Sangat baik 

7. Alya Nur Azkana M 4 4 8 100 Sangat baik 

8. Brillian Khoirul Hanafi 3 3 6 75 Baik 

9. Febrilia Eka Pratiwi 3 4 7 87 Baik 

10. Fahrizal Ardiansyah 3 4 7 87 Baik 

11. Geofany Aulya S 3 4 7 87 Baik 

12. Hanan Maharani 2 4 6 75 Baik  

13. Irvan Nur Hidayat 3 3 6 75 Baik 

14. Ilyas Mustaqin 4 4 8 100 Sangat baik 

15. Juwita Ragil Nareswari 4 4 8 100 Sangat baik 
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16. Lailatul Rofi‟i 4 4 8 100 Sangat baik 

17. Mohammad Fahrizal 

Ery  

3 4 7 87 Baik 

18. Mohammad Rizki 

Pratama  

3 3 6 75 Baik 

19. Nur Syafiq Maherdani 4 4 8 100 Sangat baik 

20. Novan Eka Muzahidin 3 3 6 75 Baik 

21. Sherly Maevia Putri 3 3 6 75 Baik 

22. Sulton Malikul Fathoni 4 4 8 100 Sangat baik 

23. Tri Family Hapsari 

Putri  

4 4 8 100 Sangat baik 

24. Tasya Anggun  

Salsabella 

4 4 8 100 Sangat baik 

25. Tamara Villania Putri 3 4 7 87 Baik 

26. Tiara Salsabella 3 3 6 75 Baik 

27. Widhia Aprillia 

Rositha 

3 3 6 75 Baik 

28. Bagas Cahya K 3 3 6 75 Baik 

Keterangan : 

 4 = Sangat Baik 

 3 = Baik 

 2 = Kurang baik 

 1 = Tidak Baik 

Keterangan : 

 A : ketepatan Makhroj. 
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B : Kelancaran menghafal sesuai dengan hukum sesuai bacaan tajwid. ����� =
jumlah skor

jumlah maksimal
 �  

Keterangan : 

100-90 = Sangat Baik 

89-70 = Baik 

69-50 = Cukup 

49-0 = Tidak baik 

Berdasarkan nilai rata-rata data kemampuan menghafal peserta didik maka 

dapat disimpulkan hasil keseluruhan kemampuan menghafal peserta didik dengan 

presentase yang ditunjukkan pada tabel berikut : 

� � �� � � =
jumlah keseluruhan siswa yang baik berdasarkan rata− rata  

jumlah seluruh siswa
 �100 

Siswa Sangat Baik    1 9 X 100 = 67,85% 

Siswa Baik 
9

28
 

X 100= 32,14% 

Siswa Cukup  =0% 

Siswa tidak Baik  =0% 
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Tabel 4.12 Hasil Kemampuan Menghafal Peserta didik Pada siklus IV 

Menunjukkan 

Kemampuan 

Menghafal 

Jumlah Siswa Presentase 

Siswa sangat baik                9 siswa  32,14% 

Siswa baik 19 siswa 67,85% 

Siswa cukup 0 0 

Siswa tidak baik 0 0 

 

d. Refleksi  

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil tindakan  (acting) dan observasi 

(observing) dalam proses pembelajaran pelaksanaan penelitian Tindakan Kelas 

siklus IV mata pelajaran menghafal surat pendek dengan metode pembiasaan. 

Dalam penyampaian pembelajaran menghafal surat pendek menambahkan 

semangat siswa dalam  menghafal surat pendek sebelum pelajaran dimulai  

peserta didik sangat antusias dalam berlomba-lomba menghafal surat pendek 

dan hasilnya pun juga memuaskan dan sesuai harapan. 
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Tabel 4.13 

Hasil keseluruhan kemampuan menghafal siswa-siswi pada siklus IV 

Aspek yang diamati Jumlah pencapaian 

 

Presentase 

 

Ketepatan makhroj 28 peserta didik 100% 

Kelancaran dalam 

menghafal sesuai hukum 

tajwid 

 28 peserta didik 100% 

Kemampuan menghafal 

seluruh peserta didik  

28 peserta didik  100% 

 

 Dari data perolehan pada  siklus IV ini perbaikan pembelajaran semakin 

meningkat. Sehingga peneliti tidak mengadakan lagi untuk siklus selanjutnya 

dikarenakan peningkatan kemampuan menghafal peserta didik sudah berhasil.  

D. Analisis data persiklus  

Analisis data sebagai hasil penelitian meliputi peningkatan 

kemampuan menghafal peserta didik dengan menerapkan metode pembiasaan 
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pada mata pelajaran  menghafal surat pendek  disajikan dalam  tiga siklus 

sebagai berikut : 

1. Siklus I 

Dalam kegaiatan pembelajaran siklus I, kegiatan yang dilakukan adalah 

perencanaaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Berdasarkan kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan telah diperoleh dua jenis data, yaitu data hasil 

kemampuan menghafal seluruh peserta didik  dan lembar observasi 

tersetruktur peserta didik sessuai indikator yang dijadikan penilaian dalam 

PTK, pada pokok bahasan surat Al-Falaq. Metode yang dipilih adalah metode 

pembiasaan dimana metode ini dimaksudkan untuk melatih siswa dalam 

membaca dan menghafal dengan benar sesuai makhroj dan tajwidnya. Hasil 

penelitain siklus I dapat dilihat pada tabel 4.14 sebagai berikut : 

Tabel 4.14 Hasil Penelitian pada Siklus I 

Aspek yang diamati 

Jumlah 

pencapaian 

 

Presentase 

 

 

    Kriteria  

 

Ketepatan makhroj 10 peserta didik 35,71% kurang baik 

Kelancaran dalam 

menghafal sesuai 

14 peserta didik 50% Baik 
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hukum tajwid 

Kemampuan menghafal 

seluruh peserta didik  

15 peserta didik 53,57% Baik 

  

Interprestasi :  

  Dalam kegiatan pembelajaran menghafal surat pendek pada isklus I 

ini, ketepatan makhroj peserta didik sepuluh siswa, dengan presentase 35,71%, 

kelancaran menghafal sesuai tajwid empat belas siswa, dengan presentase 50%, 

sedangkan kemampuan menghafal seluruh peserta didik lima belas peserta didik, 

dengan presentase 53,57%. Hal ini membuktikan bahwa kemampuan menghafal 

siswa baik, karena kualifikasi presentase kemampuan  menghafal siswa antara 50%. 

Sehingga perlu adanya kegiatan pembelajaran pada siklus II. 

2. Siklus II 

Dalam kegiatan pembelajaran siklus II, kegiatan yang dilakukan adalah 

perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Berdasarkan kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan telah diperoleh dua jenis data, yaitu data hasil 

kemampuan menghafal seluruh peserta didik dan lembar observasi 

tersetruktur peserta didik sesuai indikator yang dijadikan penilaian dalam 

PTK, pada materi menghafal surat pendek. Metode yang dipilih adalah 

pembiasaan diamana metode ini dimaksudkan untuk melatih siswa dalam 
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membaca dan menghafal sesuai dengan makhroj dan tajwidnya. Hasil 

penelitian siklus II dapat dilihat pada tabel 4.15 sebagai berikut : 

Tabel 4.15 hasil penelitian pada siklus II  

Aspek yang diamati Jumlah pencapaian 

 

Presentase 

 

Ketepatan makhroj 19 peserta didik 67,85% 

Kelancaran dalam 

menghafal sesuai hukum 

tajwid 

18 peserta didik 64,28% 

Kemampuan menghafal 

seluruh peserta didik  

20 peserta didik 71,42% 

Interprestasi :  

 Dalam kegiatan pembelajaran menghafal surat pendek pada siklus II 

ini, ketepatan makhroj peserta didik sembilan belas siswa, dengan presentase 

67,85%, kelancaran dalam menghafal sesuai hukum bacaan tajwid delapan 

belas , dengan presentase 64,28%. Sedangkan kemampuan menghafal seluruh 

peserta didik sudah mencapai dua puluh peserta didik, dengan presentase 

71,42%. Hal ini membuktikan bahwa kemampuan menghafal siswa sudah 
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sangat baik, karena kualifikasi presentase kemampuan menghafal siswa antara 

89%. Akan tetapi, peneliti mengadakan siklus III agar kemampuan menghafal 

peserta didik meningkat dengan angka yang lebih memuaskan. 

3. Siklus III 

Dalam kegiatan pembelajaran siklus III, kegiatan yang dilakukan 

adalah perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Berdasarkan 

kegiatan pembelajaran yang dilakukan telah diperoleh dua jenis data, yaitu 

data hasil kemampuan menghafal seluruh peserta didik dan lembar observasi 

tersetruktur peserta didik sesuai indikator yang dijadikan penilaian PTK, 

pakok bahasan menghafal suarat pendek. Metode yang dipilih adalah 

pembiasaan dimana metode ini dimaksudkan untuk melatih siswa dalam 

membaca yang benar dan mengingat apa yang sudah dipelajarinya. Hasil 

penelitian siklus III dapat dilihat pada tabel 4.16 sebagai berikut : 

Tabel 4.16 hasil penelitian pada siklus III 

Aspek yang diamati Jumlah pencapaian 

 

Presentase 

 

Ketepatan makhroj 23  peserta didik 82,14% 

Kelancaran dalam 24 peserta didik 85,71% 
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menghafal sesuai hukum 

tajwid 

Kemampuan menghafal 

seluruh peserta didik 

26 peserta didik 92,85% 

 

Interprestasi : 

  Dalam kegiatan pembelajaran menghafal surat pendek pada siklus III 

ini, untuk seluruh inidikator kemampuan menghafal meningkat, seperti 

ketepatan makhroj dua puluh tiga siswa, dengan presentase 82,14%, 

kelancaran dalam menghafal sesuai hukum bacaan tajwid dua puluh empat 

siswa, dengan presentase 85,71. Sedangkan kemampuan seluruh peserta didik 

mencapai dua enam siswa, dengan presentase 93,85%. Hal ini membuktikan 

bahwa kemampuan menghafal siswa sudah sangat baik namun, masih ada 

anak yang masih belum sesuai KKM jadi peneliti melakukan siklus IV.  

4. Siklus IV 

Dalam kegiatan pembelajaran siklus IV, kegiatan yang dilakukan 

adalah perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Berdasarkan 

kegiatan pembelajaran yang dilakukan telah diperoleh dua jenis data, yaitu 

data hasil kemampuan menghafal seluruh peserta didik dan lembar observasi 

tersetruktur peserta didik sesuai indikator yang dijadikan penilaian PTK, 
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pakok bahasan menghafal suarat pendek. Metode yang dipilih adalah 

pembiasaan dimana metode ini dimaksudkan untuk melatih siswa dalam 

membaca yang benar dan mengingat apa yang sudah dipelajarinya. Hasil 

penelitian siklus IV dapat dilihat pada tabel 4.17 sebagai berikut : 

Tabel 4.17 

Hasil keseluruhan kemampuan menghafal siswa-siswi pada siklus IV 

Aspek yang diamati Jumlah pencapaian 

 

Presentase 

 

Ketepatan makhroj 28 peserta didik 100% 

Kelancaran dalam 

menghafal sesuai hukum 

tajwid 

 28 peserta didik 100% 

Kemampuan menghafal 

seluruh peserta didik  

28 peserta didik  100% 
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 Interprestasi : 

  Dalam kegiatan pembelajaran menghafal surat pendek pada siklus IV 

ini, untuk seluruh inidikator kemampuan menghafal meningkat, seperti ketepatan 

makhroj dua puluh tiga siswa, dengan presentase 100%, kelancaran dalam menghafal 

sesuai hukum bacaan tajwid dua puluh empat siswa, dengan presentase 

100%Sedangkan kemampuan seluruh peserta didik mencapai dua enam siswa, 

dengan presentase 100%. Hal ini membuktikan bahwa kemampuan menghafal siswa 

sudah sangat baik. Selain itu pengelolaan kelas lebih terkondisikan karena peserta 

didik sangat senang dengan metode pembiasaan setiap hari sebelum pembelajaran 

dimulai dan adanya pemberian hadiah bagi seluruh peserta didik sebagai motivasi 

dalam belajar  

E. Pembahasan   

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang terjadi pada kegiatan 

pembelajaran siklus I adalah guru kurang maksimal dalam menggunakan 

waktu dikarenakan biasanya di laksanakan jam 07.00 Wib sedangkan pada 

siklus pertama dimulai jam 06.30 wib jadi masih banyak peserta didik yang 

masih diluar untuk membeli jajan dan bermain. Oleh karena itu guru perlu 

menggunakan cara dan memotivasi agar peserta didik semangat. 

 Perbaikan yang terjadi pada pembelajaran siklus II, guru mulai bisa 

mengelola waktu, peserta didik banyak yang sudah siap pada waktu yang 
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sudah ditentukan. Selain itu guru juga menjelaskan tentang cara membaca dan 

menghfal surat pendek dengan baik dan benar sesuai makhroj dan hukum 

tajwidnya.hal ini dapat dilihat dari kemampuan menghafal peserta didik 

meningkatkan dan sudah ada siswa yang menghafal dengan benar. 

 Perbaikan tetap diadakan untuk pembelajaran siklus III. Hal ini 

dimaksudkan agar kemampuan siswa dalam menghafal lebih meningkat dan 

memuaskan. Guru lebih menekankan pada pengulangan huruf yang masih ada 

beberapa siswa salah pengucapannya berulang-ulang sampai benar dan 

hasilnya pada waktu dites sangat memuaskan. Pada siklus III ini kemampuan 

menghafal siswa lebih meningkat, hal ini dapat dilihat bahwa sebagaian besar 

peserta didik mampu menghafal surat pendek dengan benar sesuai kaidah 

tajwid dan makhrojnya. Namun masih ada beberapa siswa yang belum sesuai 

KKM. 

Perbaikan tetap diadakan untuk pembelajaran siklus IV. Hal ini dimaksudkan 

agar siswa sesuai KKM. Pada siklus IV sudah semua siswa yang sesuai KKM 

dan kemampuan menghafal sudah sangat memuaskan. 

 Hasil penelitian yang dilaksanakan sebanyak  empat  siklus dalam 

menghafal surat pendek  dengan metode pembiasaan memperlihatkan 

kemampuan menghfal peserta didik yang memuaskan. Dan dibandingkan 

ketiga siklus dapat dicermati pada tabel 4.18 sebagai berikut : 
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Tabel 4.18 Komparasi Hasil Penelitian 

Aspek yang diamati  Siklus  Jumlah 

pencapaian  

Presentase  

Ketepatan makhroj I 10 peserta didik 35,71% 

II 19 peserta didik 67,85% 

III 23 peserta didik 82,14% 

 IV 28 peserta didik  100% 

Kelancaran dalam 

menghafal sesuai 

hukum bacaan tajwid  

I 14 peserta didik 50% 

II 18 peserta didik 64,28% 

II 26 peserta didik 92,85% 

 IV 28 peserta didik 100% 

  Disajikan dalam bentuk diagram, maka komparasi hasil penelitian pada tabel 

4.18 diatas dapat dilihat pada gambar sebagai berikut  : 

GRAFIK KOMPARASI HASIL PENELITIAN 

dapat dilihat pada gambar sebagai berikut  : 
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Grafik 4.18 komparasi hasil penelitian 

Semua aspek kamampuan menghafal meningkat dengan sangat memuaskan, 

dengan presentase antara 75-100% yang dapat dilihat pada digaram tersebut. 

Hal ini menunjukan bahwa penerapan metode membaca nyaring  dalam 

menghafal surat pendek pada kelas III tahun pelajaran 2014/2015 di SDN 2 

Nambangrejo sudah berhasil. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di kelas III SDN 2 Nambangrejo 

ponorogo dengan metode pembiasaan untuk meningkatkan kemampuan 

menghafal surat pendek peserta didik diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Penerapan metode pembiasaan dapat meningkatkan kemampuan 

menghafal surat pendek bagi peserta didik, dapat digambarkan pada 

empat siklus sebagai berikut : siklus I ketepatan makhroj  10 peserta 

didik dengan presentase 35,71%, kelancaran dalam menghafal sesuai 

hukum bacaan tajwid 14 peserta didik dengan presentase 50%, dan 

kemampuan mmenghafal seluruh peserta didik 15 peserta didik 

dengan presentase 53,57%. Siklus II ketepatan makhroj 19 peserta 

didik dengan presentase 67,85%, kelancaran dalam menghafal sesuai  

hukum bacaan tajwid 18 peserta didik dengan presentase 64,28%, dan 

kemampuan menghafal seluruh peserta didik 20 peserta didik dengan 

presentase 71,42%. Siklus III ketepatan makhroj 23 peserta didik 

dengan presentase 82,14%, kelancaran dalam menghafal sesuai hukum 

tajwid 24 peserta didik dengan presentase 85,71%, dan kemampuan 

menghafal seluruh peserta didik 26 peserta didik dengan presentase 

92,85. 
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2. Penerapan metode pembiasaan dapat meningkatkan kemampuan 

menghafal peserta didik pada pembelajaran surat pendek pada kelas III 

di SDN 2 Nambangrejo Ponorogo. 

B. SARAN  

Berdasarkan hasil penelitian, maka penelitian mempunyai beberapa saran 

sebagai berikut : 

1. Bagi lembaga atau sekolah seharusnya memberikan sarana dan 

prasarana yang lengkap agar mendukung tercapainya suatu kualitas 

pembelajaran dengan menggunakan aktive learning. 

2. Bagi guru lebih telaten dan sabar untuk mengajari makhroj dan bacaan 

dengan benar.  Dan seharusnya guru berperan penting dalam proses 

pembelajran membaca atau menghafal misalnya guru mendampingi 

peserta didik dalam  membaca surat pendek setiap hari sebelum proses 

pembelajaran dimulai.  

3. Bagi peneliti dibidang yang sma, dengan segala kendala dan 

keterbatasannya, semoga hasil penelitian ini dpat dijadikan referensi 

untuk penelitian selanjutnya. Oleh karena itu, diharapkan penelitian 

menguji aspek yang lain sehingga dapat melengkapi keilmuan, 

khususnya di bidang Penelitian Tindakan Kelas. 

 

 


