
 

 

1 
 

ABSTRAK 

Aqrimah, Fitri Ana, 2014. Pembelajaran Baca-Tulis Al-Qur’an di Madrasah 
Ibtidaiyah Tarbiyatul Athfal Pulosari Jambon Ponorogo Tahun Ajaran 2014. 

Skripsi. Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Jurusan 

Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negri (STAIN) Ponorogo. 

Pembimbing Drs. Moh. Mukhlas, M.Pd 

Kata kunci: Pembelajaran Al-Qur’an. 

Wahyu pertama yang disampaikan kepada Nabi Muhammad adalah perintah 

untuk membaca, dan melalui membaca Allah mengajarkan manusia sesuatu atau 

pengetahuan yang tidak diketahui (Surat Al-„Alaq, 96:1-5). Membaca Al-Qur‟an 
menjadi kewajiban bagi semua umat muslim, membaca dan menulis Al-Qur‟an 
sangat erat hubungannya, karena membaca merupakan dasar untuk menulis dengan 

baik, sedangkan dasar menulis dengan baik adalah membaca secara teliti terlebih 

dahulu.   

Penelitian ini bertujuan, untuk mengungkap bagaimana pembelajaran baca 

tulis Al-Qur‟an di MI Tarbiyatul Athfal maka peneliti merumuskan masalah sebagai 

berikut: (1) Bagaimana pelaksanaan pembelajaran baca tulis Al-Qur‟an di Madrasah 
Ibtidaiyah Tarbiyatul Athfal Pulosari Jambon Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015? (2) 

Bagaimana evaluasi pembelajaran baca tulis Al-Qur‟an di Madrasah Ibtidaiyah 
Tarbiyatul Athfal Pulosari Jambon Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015?  

Untuk menjawab pertanyaan di atas, penelitian ini  menggunakan pendekatan 

kualitatif  dengan jenis penelitian deskriptif. Sedangkan sumber data utamanya yaitu 

wawancara dengan Kepala Sekolah dan Guru pengajar pembelajaran Al-Qur‟an. 
Pengumpulan penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan 

dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa: (a) metode pembelajaran baca-

tulis Al-Qur‟an di MI Tarbiyatul Athfal masih menggunakan metode Baghdadiyah. 

Adapun langkah-langkah metode Baghdadiyah, yaitu menghafalkan 29 huruf 

Hijaiyah dan empat markah fathah, kasroh, dhummah, dan tanwin serta membacanya 

dieja. (b) Media pembelajaran baca tulis Al-Qur‟an di MI Tarbiyatul Athfal adalah 
papan tulis, sedangkan media beserta sumber belajarnya berupa buku panduan 

metode Baghdadiyah. Adapun cara menggunakannya dengan membaca buku 

Baghdadiyah dan mencontoh tulisan di buku panduan metode Baghdadiyah. (c) 

Penilaian pembelajaran baca tulis Al-Qur‟an di MI Tarbiyatul Athfal masih 

menggunakan penilaian jenis tes lisan dan tes tulis. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran pada hakikatnya adalah proses komunikasi transaksional antara 

guru dan peserta didik, dimana dalam proses tersebut bersifat timbal balik, proses 

transaksional tersebut juga terjadi antara peserta didik dan peserta didik.1 

Pembelajaran merupakan inti dari proses pendidikan. Di dalamnya terjadi interaksi 

antara berbagai komponen, yaitu guru, peserta didik dan materi pelajaran atau sumber 

belajar. Interaksi antara ketiga komponen utama ini melibatkan sarana dan prasarana 

seperti metode, media dan penataan lingkungan tempat belajar sehingga tercipta suatu 

proses pembelajaran yang memungkinkan tercapainya tujuan yang telah 

direncanakan.
2
  

Wahyu pertama yang disampaikan kepada Nabi Muhammad adalah perintah 

untuk membaca, dan melalui membaca Allah mengajarkan manusia sesuatu atau 

pengetahuan yang tidak diketahui (Surat Al-„Alaq, 96:1-5). Secara tersirat dalam 

perintah membaca tersebut mengandung arti bahwa dengan membaca manusia akan 

memperoleh ilmu pengetahuan.3Al-Qur‟an merupakan firman Allah yang di turunkan 

kepada Nabi Muhammad SAW. yang memiliki kemukjizatan lafal, membacanya 

                                                           
1
 Asep Heri Hermawan, Belajar dan Pembelajaran Sekolah Dasar (Bandung: UPI Press, 

2007), 3. 
2
 Heri Gunawan, Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Bandung: Alfabeta, 

2013), 108. 
3
 Retno Kartini, Kemampuan Membaca dan Menulis Huruf Al-Qur’an pada siswa SMP 

(Jakarta: Puslitbang Lektur Keagamaan, 2010), 9. 
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bernilai ibadah, diriwayatkan secara mutawatir, yang tertulis secara mushaf, dimulai 

dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas.
4
 Sebagai pedoman bagi 

manusia dalam menata kehidupannya agar memperoleh kebahagiaan lahir dan batin, 

di dunia dan di akhirat kelak. Konsep-konsep yang dibawa Al-Qur‟an selalu relevan 

dengan problem yang dihadapi manusia. Karena itu, ia turun untuk berdialog dengan 

setiap umat yang ditemuinya, sekaligus menawarkan pemecahan terhadap 

permasalahan yang di hadapi oleh umat Islam.  

Pembelajaran al-Qur‟an secara formal yang tergambar dalam kurikulum 

Pendidikan Agama Islam 2004 dan 2006 untuk jenjang pendidikan SMP, dijelaskan 

bahwa materi al-Qur‟an sebagai salah satu unsur dari enam unsur Pendidikan Agama 

Islam diajarkan untuk memperdalam kemampuan peserta didik dalam membaca dan 

menerapkan hukum tajwid, mengetahui arti dan menjelaskan maknanya serta 

menyalin ayat-ayat al-Qur‟an.5 

Berkaitan dengan pembelajaran al-Qur‟an tersebut, Madrasah Ibtidaiyah 

Tarbiyatul Athfal Pulosari Jambon Ponorogo melaksanakan pembelajaran al-Qur‟an. 

Setiap muslim seyogyanya bisa membaca dan menulis Al-Qur‟an dengan  baik dan 

benar. Karena  al-Qur‟an merupakan pedoman hidup manusia. Dalam memelajari 

ilmu baca tulis al-Qur‟an atau ilmu apapun hendaknya dimulai sajak dini. Pepatah 

                                                           
4
 Said Agil Husain Al Munawir, Al-Qur’an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki (Jakarta: 

Ciputat Press, 2002), 5. 
5
 Retno Kartini, Kemampuan Membaca dan Menulis Huruf Al-Qur’an pada siswa SMP, 

(Jakarta: Puslitbang Lektur Keagamaan, 2010),  13-14. 
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mengatakan  “belajar di waktu kecil seperti mengukir di atas batu dan belajar di 

waktu besar seperti mengukir di atas air”. 

Pembelajaran peserta didik usia Madrasah Ibtidaiyah memang berbeda dengan 

usia peserta didik tingkat Tsanawiyah, Aliyah ataupun orang dewasa. Untuk peserta 

didik tingkat Tsanawiyah, Aliyah ataupun orang dewasa, dalam penyampaian 

pengajarannya antara metode dan media sudah sesuai dengan materi. Lain halnya 

untuk peserta didik usia Madrasah Ibtidaiyah, dalam pembelajarannya sangat sulit 

mengkondisikan peserta didik, mereka lebih tertarik bermain daripada belajar.   

Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait untuk mengatasi 

masalah tersebut adalah dengan menerapkan pembelajaran membaca dan menulis al-

Qur‟an dengan metode Baghdadiyah. Karena metode pembelajaran merupakan sarana 

yang sangat penting untuk menunjang keberhasilan pembelajaran. 

Sebagaimana menurut Armai Arief, dalam proses Pembelajaran Islam, metode 

mempunyai kedudukan yang sangat signifikan untuk mencapai tujuan. Metode 

sebagai sendi dalam mentransfer ilmu pengetahuan atau materi pelajaran kepada 

peserta didik.6 Dengan metode ini diharapkan akan muncul berbagai kegiatan belajar 

peserta didik, sehubungan dengan kegiatan mengajar yang dilakukan oleh guru. Atau 

dengan kata lain, terciptalah suatu hubungan atau interaksi edukatif. Proses interaksi 

ini akan banyak berjalan, apabila peserta didiknya banyak terlibat aktif. Oleh karena 

itu, dalam interaksi ini guru berperan sebagai penggerak atau pembimbing, yang 

                                                           
6
 Armei Arief, Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), 

39. 
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mengarahkan peserta didiknya, agar lebih berkembang, dengan memposisikan peserta 

didiknya sebagai subjek belajar.
7
 

Berangkat dari pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang bagaimana proses pembelajaran membaca dan menulis al-Qur‟an yang 

dilakukan oleh Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Athfal Pulosari Jambon Ponorogo. 

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di MI Tarbiyatul Athfal ini, karena 

memang MI Tarbiyatul Athfal merupakan satu-satunya lembaga pendidikan tingkat 

dasar yang bernuansa Islami di desa Pulosari. Selain itu, karena al-qur‟an merupakan 

kitab suci umat islam dan juga merupakan sumber hukum, sehingga untuk menggali 

kandungan, memahami maknanya pada tahap awal harus bisa membaca dan menulis 

dengan baik dan benar. Pembelajaran al-qur‟an merupakan penyeimbang pendidikan 

umum yang semakin maju dan berkembang, untuk mendapatkan ke-dua pendidikan 

itu wajib bagi kita mempelajari keduanya, agar bisa tercapai tujuan hidup kita sebagai 

umat muslim yaitu bahagia dunia dan akhirat.  

Meneliti pembelajaran menulis dan membaca Al-Qur‟an, menjadi suatu 

pengalaman dan pelajaran baru bagi peneliti karena metode yang digunakan dalam 

pembelajaran masih menggunakan metode lama, yaitu metode Baghdadiyah. Dalam 

menyampaikan pembelajaran guru harus lebih sabar  dan penuh ketlatenan dalam 

menghadapi peserta didiknya. Hal ini karena masing-masing anak memiliki 

                                                           
7
  Heri Gunawan, Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Bandung: Alfabeta, 

2013), 166. 
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kemampuan dan karakter yang berbeda-beda. Ada peserta didik yang memiliki 

kemampuan menerima pelajaran dengan mudah, dan ada juga  peserta didik yang 

kesulitan dalam menerima pelajaran.  

Dalam proses pembelajarannya, guru menyampaikan pelajaran dengan baik, 

agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik pula. Untuk dapat mengetahui 

bagaimana proses pembelajaran membaca dan menulis Al-Qur‟an, maka penulis 

merumuskan judul: “Pembelajaran Baca Tulis Al-Qur‟an  di Madrasah Ibtidaiyah 

Tarbiyatul Athfal Pulosari Jambon Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015”. 

 

B. Fokus Penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran 

membaca dan menulis Al-Qur‟an di Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Athfal 

Pulosari Jambon Ponorogo. Pada pelaksanaannya, berkaitan dengan metode dan 

media pembelajaran, sedangkan evaluasinya menggunakan tes lisan dan tes tulis. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan fokus permasalahan di atas, peneliti merumuskan masalah 

dalam penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran baca tulis  Al-Qur‟an di  Madrasah 

Ibtidaiyah  Tarbiyatul Athfal Pulosari Jambon Ponorogo Tahun Ajaran 

2014/2015? 
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2. Bagaiman evaluasi pembelajaran baca tulis Al-Qur‟an di Madrasah Ibtidaiyah 

Tarbiyatul Athfal Pulosari Jambon Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015? 

 

D. Tujuan Penelitian  

Dengan pertimbangan latar belakang dan rumusan masalah tersebut di atas 

maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut; 

1. Untuk mendiskripsikan pelaksanaan pembelajaran baca tulis Al-Qur‟an di 

Madrasah Ibtidaiyah  Tarbiyatul Athfal Pulosari Jambon Ponorogo Tahun 

Ajaran 2014/2015. 

2. Untuk mendiskripsikan evaluasi pembelajaran baca tulis Al-Qur‟an di 

Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Athfal Pulosari Jambon Ponorogo Tahun 

Ajaran 2014/2015. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang berjudul Pembelajaran Membaca dan Menulis Al-

Qur‟an  ini akan bermanfaat sebagai berikut: 

 

 

1. Manfaat Teoritis  
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Secara teoritis dari penelitian ini akan ditemukan bagaimana 

pembelajaran membaca dan menulis Al-Qur‟an pada peserta didik MI 

Tarbiyatul Athfal Pulosari Jambon Ponorogo. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi lembaga pendidikan (MI Tarbiyatul Athfal Pulosari Jambon 

Ponorogo) untuk menembah referensi berupa hasil penelitian. 

b. Bagi Guru, hasil penelitian ini dijadikan sebagai kajian, agar lebih bisa 

bekerja sama dengan lembaga sekolah dalam mendidik, mengajar serta 

membimbing peserta didik agar lebih baik dan benar dalam 

pembelajaran baca tulis Al-Qur‟an. 

c. Bagi peneliti, dengan penelitian ini diharapkan menambah pengalaman 

dalam penelitian selanjutnya. 

 

F. Metode Penelitian  

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian  

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan penelitian kualitatif. 

Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku 

yang dapat diamati bertujuan menggambarkan secara sistematis mengenai 
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fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, bersifat verbal, kalimat-kalimat, 

fenomena-fenomena, dan tidak berupa angka-angka.
8
 

Pendekatan ini dipilih karena dalam pengumpulan data di MI Tarbiyatul 

Athfal Pulosari Jambon Ponorogo dengan menggunakan observasi, wawancara 

dan dokumentasi. Di samping itu peneliti lebih mementingkan proses daripada 

hasil. 

Dalam penelitian ini dipilih studi kasus, karena untuk mengetahui 

perkembangan kemampuan peserta didik dalam tahapan belajar di MI 

Tarbiyatul Athfal Pulosari Jambon Ponorogo.  

2. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrument kunci dalam 

upaya mengumpulkan data-data di lapangan. Sedangkan, instrumen 

pengumpulan data yang lain selain manusia adalah berbagai bentuk alat-alat 

bantu dan berupa dokumen-dokumen lainnya yang dapat digunakan untuk 

menunjang keabsahan hasil penelitian, namun juga berfungsi sebagai instrumen 

pendukung. 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini di Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Athfal Pulosari 

Jambon Ponorogo. Pada penelitian ini dalam pelaksanaannya mengikuti alur 

penelitian kualitatif. Alasan meneliti di Madrasah Ibtidaiyah Pulosari Jambon 

                                                           
8
 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), 3. 
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Ponorogo, untuk mengetahui alasan dan motif Madrasah Ibtidaiyah Pulosari 

Jambon Ponorogo tetap menggunakan metode Baghdadiyah, padahal sudah 

banyak metode baru yang bermunculan, serta menggunakan pembelajaran baca 

tulis Al-Qur‟an sebagai ekstrakurikuler yang di utamakan. 

4. Data dan Sumber Data 

Menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah 

kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan separti dokumen dan 

lain-lain.
9
 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data utama yaitu 

kepala sekolah, guru pengajar Al-Qur‟an dan peserta didik Madrasah Ibtidaiyah 

Tarbiyatul Athfal Pulosari Jambon Ponorogo. 

5. Prosedur Pengumpulan Data 

a. Teknik Wawancara 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara 

mendalam, artinya peneliti mengajukan pertanyaan secara mendalam yang 

berhubungan dengan fokus permasalahan antara lain latar belakang proses 

pembelajaran yang mencakup metode, media, dan penilaian pembelajaran  

baca tulis Al-Qur‟an kepada pihak yang akan diteliti, sehingga dengan 

wawancara mendalam ini data-data bisa terkumpulkan semaksimal 

mungkin. Orang yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah: 

1) Kepala Sekolah MI Tarbiyatul Athfal Pulosari Jambon Ponorogo. 

2) Guru Al-Qur‟an MI Tarbiyatul Athfal Pulosari Jambon Ponorogo. 

                                                           
9
 Basrowi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 169. 
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3) Peserta didik MI Tarbiyatul Athfal Pulosari Jambon Ponorogo. 

Hasil wawancara dari masing-masing informan tersebut di tulis 

lengkap dengan kode-kode dalam transkip wawancara. Kemudian tulisan 

lengkap dari wawancara ini di namakan transkip wawancara. 

b. Observasi 

Ada beberapa alasan mengapa teknik observasi atau pengamatan 

digunakan dalam penelitian ini. Pertama, pengamatan didasarkan atas 

pengalaman secara langsung. Kedua, pengamatan memungkinkan peneliti 

untuk melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan 

kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya. Dengan teknik 

ini, peneliti mengamati aktivitas-aktivitas kegiatan dalam proses belajar 

mengajar dan perasaan pada waktu menjadi bagian dari situasi tersebut.  

Observasi dilakukan langsung melalui pengumpulan data di MI 

Tarbiyatul Athfal Pulosari Jambon Ponorogo. Peneliti mengamati proses 

belajar peserta didik mulai dari awal kegiatan pembelajaran sampai akhir. 

Selama peneliti di lapangan, peneliti berusaha melukiskan secara umum 

situasi sosial dan apa yang terjadi di tempat tersebut. Kemudian peneliti 

menyempatkan pengumpulan data dan mulai melakukan observasi yang 

berulang-ulang di lapangan, peneliti dapat menyempatkan lagi penelitiannya 
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dengan melakukan observasi selektif. Sekalipun demikian, peneliti masih 

terus melakukan observasi deskriptif sampai akhir pengumpulan data. 

 

c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang 

berupa catatan, buku, transkip, surat kabar, ledger (buku kas induk), agenda 

dan sebagainya. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data 

yang bersumber pada dokumen atau catatan peristiwa-peristiwa yang telah 

terjadi.10
 

Sedangkan di Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Athfal Pulosari 

Jambon Ponorogo, dokumen sumber belajarnya berupa buku Baghdadiyah. 

6. Teknik Analisis Data  

Menurut Bogdan dan Biklen yang dikutip oleh Lexy J. Moleong dalam 

bukunya mengatakan bahwa analisis data adalah upaya yang dilakukan 

dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasi data, memilah-milahnya 

menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, 

menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa 

yang dapat diceritakan kepada orang lain.
11

 

 

                                                           
10

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 

1993), 234. 
11

 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 

248. 
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Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif 

mengikuti konsep yang diberikan oleh Miles dan Huberman. Mereka 

mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan 

secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, 

sehingga datanya sudah jenuh. Adapun langkah-langkah analisisnya adalah 

sebagai berikut:
12

 

  

  

 

 

   

  

 

Gambar 1. Analisis data 

a. Reduksi data 

       Reduksi data diawali dengan menerangkan, memilih hal-hal yang 

pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting terhadap isi dari suatu data 

                                                           
12

 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2006), 329. 
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yang berasal dari lapangan, sehingga data yang telah direduksi dapat 

memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan.
13

 

       Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 

mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga 

kesimpulannya dapat ditarik dan diverifikasi.
14

 

b. Display data (penyajian data) 

Display data merupakan proses menampilkan data secara 

sederhana dalam bentuk kata-kata, kalimat naratif, table, matrik dan grafik 

dengan maksud agar data yang telah dikumpulkan dikuasai oleh peneliti 

sebagai dasar untuk mengambil kesimpulan yang tepat.
15

 

c. Verifikasi dan simpulan 

Sejak awal pengumpulan data peneliti harus membuat simpulan-

simpulan sementara. Dalam tahap akhir, simpulan-simpulan tersebut harus 

dicek kembali (diverifikasi) pada catatan yang telah dibuat oleh peneliti 

dan selanjutnya kearah simpulan yang mantap. Penarikan simpulan bisa 

jadi diawali dengan simpulan tentative yang masih perlu disempurnakan. 

Setelah data masuk terus-menerus dianalisis dan diverifikasi tentang 

                                                           
13

 Yatim Riyanto, Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif dan Kuantitatif  (Surabaya: 

Unesa University Press, 2007), 32. 
14

 Imam Suparyogo, Metodologi Penelitian Sosial-Agama (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2001), 194 
15

 Riyanto, Metodologi Penelitian (Surabaya: Unesa University Press, 2007), 33. 
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kebenarannya, akhirnya didapat simpulan akhir lebih bermakna dan lebih 

jelas. 

Simpulan adalah inti sari dari temuan penelitian yang 

menggambarkan pendapat-pendapat terakhir yang berdasarkan pada 

uraian-uraian sebelumnya. Simpulan akhir yang dibuat harus relevan 

dengan fokus penelitian dan temuan penelitian yang sudah dilaksanakan 

pembahasan.
16

 

7. Pengecekan Keabsahan Temuan  

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari 

konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (realibilitas).17 Dalam penelitian 

ini, uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian 

kualitatif dilakukan dengan teknik Triangulasi. Teknik triangulasi adalah 

teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di 

luar  data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap 

data itu. Ada empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang 

memanfaatkan penggunaan: sumber, metode, penyidik, dan teori.18 

Dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi dengan sumber, 

berarti membandingkan dengan mengecek balik dengan derajat kepercayaan 

suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam 

metode kualitatif. Hal itu dapat dicapai peneliti dengan jalan: 

                                                           
       

16
 Ibid, 34. 

17
 Ibid,321. 

18
 Ibid, 298. 
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a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa 

yang dikatakan secara pribadi. 

c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu. 

d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang 

berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, dan pemeirintah. 

e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 

Selain itu peneliti juga menggunakan teknik triangulasi dengan 

penyidik artinya dengan jalan memanfaatkan penelitian atau pengamat lainnya 

untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Pemanfaatan 

pengamat lainnya membantu mengurangi kemencengan pengumpulan data.19 

8. Tahapan-tahapan Penelitian 

Dalam melakukan penelitian kualitatif, ada beberapa tahap yang harus 

dilalui: 

a. Tahap pralapangan 

Tahap pralapangan ini meliputi: menyusun rancangan penelitian, 

memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, penelusuran awal 

                                                           
19

 Ibid, 327-331. 
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dengan menilai keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informan 

dan menyiapkan perlengkapan penelitian.  

b. Tahap pekerjaan lapangan 

Tahap ini meliputi: memahami lokasi penelitian dan 

mempersiapkan diri memasuki lapangan, dan berperan serta sambil 

mengumpulkan data. 

c. Teknik analisis data 

Tahapan ini meliputi analisis selama dan setelah pengumpulan 

data, yang dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data yang 

sudah direncanakan.  

d. Tahap penulisan hasil laporan penelitian.  

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika adalah suatu pembahasan untuk memudahkan maksud yang 

terkandung dalam skripsi ini. Untuk mempermudah, skripsi ini dibagi menjadi 

beberapa bab yang dilengkapi dengan pembahasan yang dijelaskan secara 

sistematis, yaitu: 

Bab pertama, merupakan pendahuluan. Bab ini berfungsi untuk 

memberikan gambaran umum pola pemikiran bagi seluruh peneliti, yang meliputi 

latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sitematika pembahasan. 

Bab kedua, merupakan landasan teori tentang pelaksanaan pembelajaran 

baca tulis Al-Qur‟an, meliputi metode dan media, sedangkan evaluasinya, meliputi 
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penilaian pembelajaran baca tulis Al-Qur‟an, serta telaah hasil penelitian 

terdahulu. 

Bab ketiga, merupakan temuan penelitian. Bab ini mendeskripskan tentang 

sejarah MI Tarbiyatul Athfal, letak Geografis, Visi dan misi sekolah, data guru dan 

peserta didik, struktur organisasi, sarana dan prasarana. 

Bab keempat, merupakan pembahasan. Bab ini berfungsi menafsirkan dan 

menjelaskan data hasil temuan di lapangan. 

Bab kelima, merupakan penutup. Bab ini berfungsi mempermudah para 

pembaca dalam mengambil inti skripsi ini yaitu kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN TELAAH HASIL 

PENELITIAN TERDAHULU 

A. Kajian Teori 

1. Pembelajaran Baca Tulis Al-Qur‟an 

a. Pengertian Pembelajaran 

Secara sederhana, istilah pembelajaran (instruction) bermakna 

sebagai upaya untuk membelajarkan seseorang atau kelompok yang 

melalui berbagai upaya (effort) dan berbagai strategi, metode, 

pendekatan ke arah pencapaian tujuan yang telah direncanakan. 

Pembelajaran juga dapat dipandang sebagai kegiatan guru secara 

terprogram dalam desain istruksional untuk menjadikan peserta didik 

belajar secara aktif yang menekankan pada penyediaan sumber belajar. 

Dengan demikian, pembelajaran pada dasarnya merupakan kegiatan 

terencana yang mengkondisikan atau merangsang seseorang agar bisa 

belajar dengan baik agar sesuai dengan tujuan pembelajaran.
20

 

Menurut Gagne sebagaimana dikutip oleh Muhammad 

Fathurrohman dkk,  pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang 

dirancang untuk memungkinkan terjadinya proses belajar pada peserta 
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 Ahmad Zayadi, Pembelajaran Agama Islam (PAI) Berdasarkan Kontekstual (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2005), 10. 
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didik. Pembelajaran mengacu pada segala kegiatan yang berpengaruh 

langsung terhadap proses belajar peserta didik dan pembelajaran harus 

menghasilkan belajar. Belajar merupakan konsep yang tidak dapat di 

hilangkan dalam proses belajar mengajar (pembelajaran). Belajar 

menunjuk kepada apa yang harus dilakukan seseorang sebagai subjek 

menerima pelajaran (peserta didik).
21

 Menurut Corey sebagaimana 

dikutip oleh Syaiful Sagala, Konsep pembelajaran adalah suatu proses 

dimana lingkungan seseorang secara disengaja dikelola untuk 

memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku tertentu dalam 

kondisi-kondisi khusus atau menghasilkan respons terhadap situasi 

tertentu, pembelajaran merupakan subset khusus dari pendidikan.  

b. Unsur-unsur Pembelajaran 

Dalam kegiatan pembelajaran tentunya tidak terlepas dari tiga 

unsur yang selalu berkaitan, yaitu metode, media, dan penilaian. Guru 

dalam menyampaikan pembelajaran juga akan kesulitan jika tidak 

dibantu oleh ketiga unsur tersebut. 

1) Metode 

a) Pengertian Metode Pembelajaran 

Metode berasal dari bahasa yunani ”metodos” kata ini 

terdiri dari dua kata yaitu “metho” yang berarti melalui atau 
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 Muhammad Fathurrohman, et. al., Belajar dan Pembelajaran  ( Yogyakarta : Teras, 2012), 

9. 
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melewati dan “hodos” yang berarti jalan atau cara. Metode berarti 

suatu jalan yang dilalui untuk mencapai tujuan.
22

Metode 

digunakan guru dalam pembelajaran agar tujuan pembelajaran 

dapat tercapai. Metode juga diartikan cara yang ditempuh guru 

dalam menyampaikan bahan ajar kepada peserta didik secara tepat 

dan cepat berdasarkan waktu yang telah ditentukan sehingga 

diperoleh hasil yang maksimal.
23

  

Menurut Ramayulis sebagaimana dikutip oleh Heri 

Gunawan, menurut bahasa istilah metode sering diartikan sebagai 

cara. Dalam bahasa arab metode ini dikenal dengan istilah 

thoriqoh yang berarti langkah-langkah strategis mempersiapkan 

untuk melakukan suatu pekerjaan. Sebagaimana dikutip oleh 

Tafsir, istilah metode jika dipahami dari asal kata method (bahasa 

Inggris) mempunyai pengertian yang lebih khusus, yakni cara 

yang tepat dan cepat dalam mengerjakan sesuatu.
24

  

b) Macam-macam Metode Pembelajaran 

Metode digunakan oleh guru untuk mengkreasi lingkungan 

belajar dan mengkhususkan aktivitas dimana guru dan peserta 

didik terlibat selama proses pembelajaran berlangsung. Biasanya 
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 Armai Arief, pengantar ilmu dan metodologi pendidikan islam  (Jakarta: Ciputat Press, 

2002)  40. 
23

 Thoifuri, menjadi guru inspirator  (semarang: Rasail Media Group, 2008), 55. 
24

 Heri Gunawan,  Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Bandung : 

Alfabeta, 2013), 165-166. 



22 

 

 

metode digunakan melalui salah satu strategi, tetapi juga tidak 

tertutup kemungkinan beberapa metode berada dalam  strategi 

yang bervarisai. Artinya penetapan metode dapat divariasikan 

melalui strategi yang berbeda bergantung pada tujuan yang akan 

dicapai dan konten proses yang akan dilakukan dalam kegiatan 

pembelajaran.
25

 

Terdapat beberapa metode pembelajaran yang dapat 

digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran, di 

antaranya: Ceramah, Demonstrasi, Diskusi, Simulasi, 

Laboratorium, Pengalaman, lapangan, Brainstorming,  Debat, 

Simposium.
26

  

Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar bagan dibawah 

ini:  
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2) Media  

a) Pengertian Media Pembelajaran 

Kata media merupakan bentuk jamak dari medium yang 

secara harfiah tengah, pengantar, atau perantara. Dalam bahasa 

Arab media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim 

pesan. Menurut AECT (Association of Education and 

Communication Technology). Media merupakan segala bentuk 

dan saluran yang digunakan dalam proses penyampaian 

informasi.
27

 Media sebagai alat bantu dalam proses belajar 

mengajar adalah suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri, 

karena memang gurulah yang menghendakinya untuk membantu 

tugas guru dalam menyampaikan pesan-pesan dari bahan pelajaran 

yang diberikan oleh guru kepada peserta didik. Guru sadar bahwa 

tanpa bantuan media, maka bahan pelajaran sukar untuk dicerna 

dan dipahami oleh setiap peserta didik, terutama bahan pelajaran 

yang rumit atau kompleks. Setiap materi pelajaran tentu memiliki 

tingkat kesukaran yang bervariasi. Pada satu sisi ada bahan 

pelajaran yang tidak memerlukan alat bantu, tetapi di lain pihak 

ada bahan pelajaran yang sangat memerlukan alat bantu berupa 

media pengajaran seperti globe, grafik, gambar dan sebagainya. 

                                                           
27

 Azhar Arsyad,  Media Pembelajaran (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 3. 
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Bahan pelajaran dengan tingkat kesukaran yang tinggi tentu sukar 

diproses oleh peserta didik. Apalagi bagi peserta didik yang 

kurang menyukai bahan pelajaran yang disampaikan itu.
28

 

Menurut NEA (National Educational Assosiation) 

sebagaimana dikutip oleh Asnawir dan Basyirudin, media adalah 

sebagai benda yang dapat dimanipulasikan, dapat dilihat, 

didengar, dan dibaca atau dibicarakan beserta instrumen yang 

dipergunakan dengan baik dalam kegiatan mengajar, dapat 

memengaruhi efektifitas program intruksional.
29

   

b) Macam-macam Media Pembelajaran 

Secara umum media yang dapat digunakan dalam 

pembelajaran terbagi dalam tiga bagian, yakni media visual, audio 

dan audiovisual. 

(1) Media visual  

Menurut Rudi S. dkk sebagaimana dikutip oleh Heri 

Gunawan, media visual adalah media yang hanya dilihat dengan 

menggunakan indera penglihatan. Jenis media inilah yang sering 

digunakan oleh para guru untuk membantu menyampaikan isi atau 

materi pelajaran. Media visual ini terdiri atas media yang tidak 

                                                           
28

 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010),121. 
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 Asnawir dan M Basyirudin Usman, Media Pembelajaran (Jakarta: Ciputat Perss, 2002), 11. 
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dapat diproyeksikan (non-projected visuals) dan media yang dapat 

diproyeksikan (projected visual). Media yang dapat diproyeksikan 

ini berupa gambar diam (still pictures) atau bergerak (motion 

pictures). 

(2) Media Audio 

Media audio adalah media yang mengandung pesan dalam 

bentuk auditif (haknya dapat didengar) yang dapat merangsang 

pikiran, perasaan, perhatian dan kemauan para peserta didik untuk 

memelajari bahan ajar. Program kaset suara dan program radio 

adalah bentuk dari media audio. Penggunaan media audio dalam 

kegiatan pembelajaran pada umumnya untuk melatih keterampilan 

yang berhubungan dengan aspek-aspek keterampilan 

mendengarkan. Sifatnya yang auditif, media ini mengandung 

kelemahan yang harus diatasi dengan cara memanfaatkan media 

lainnya.   

(3) Media Audio-Visual 

Sesuai dengan namanya, media ini merupakan kombinasi 

audio dan visual atau biasa disebut media pandang-dengar 

(samiyah-bashariyah). Sudah barang tentu apabila menggunakan 

media ini akan semakin lengkap dan optimal penyajian bahan ajar 

kepada peserta didik, selain itu media audio-visual dalam batas-

batas tertentu dapat juga menggantikan peran dan tugas guru. 
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Dengan menggunakan media ini, guru tidak selalu berperan 

sebagai penyaji materi (teacher) tetapi penyajian materi bisa 

diganti oleh media, maka peran guru bisa beralih menjadi 

fasilitator belajar, yaitu memberikan kemudahan bagi peserta didik 

untuk belajar. Contoh media audio-visual di antaranya, program 

video atau televisi pendidikan, video atau televis instruksional, 

dan program slide suara (sound slide). 
30

  

3) Penilaian  

a) Pengertian Penilaian Pembelajaran 

Menurut Gronlund & Linn sebagaimana dikutip oleh 

Kusaeri, mendefinisikan penilaian adalah suatu proses yang 

sistematis dan mencakup kegiatan mengumpulkan, menganalisis, 

serta menginterpretasikan informasi untuk menentukan seberapa 

jauh seorang atau sekelompok peserta didik mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan, baik aspek pengetahuan, 

sikap, maupun keterampilan. Jadi, penilaian adalah suatu prosedur 

sistematis yang mencakup kegiatan mengumpulkan, menganalisis, 

dan menginterpretasikan informasi yang dapat digunakan untuk 

membuat kesimpulan tentang karakteristik seseorang atau objek.
31
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Penilaian proses belajar adalah upaya memberi nilai 

terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik 

dan guru dalam mencapai tujuan-tujuan pengajaran. Dalam 

penilaian ini dilihat sejauh mana keefektifan dan efisiennya dalam 

mencapai tujuan pembelajaran atau perubahan tingkah laku 

peserta didik. 

Penilaian hasil belajar adalah proses pemberian nilai 

terhadap hasil-hasil belajar yang dicapai peserta didik dengan 

kriteria-kriteria tertentu. Hal ini mengisyaratkan bahwa objek yang 

dinilainya adalah hasil belajar peserta didik. Hasil belajar peserta 

didik pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku, tingkah 

laku sebagai hasil belajar dalam pengertian yang luas mencakup 

bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Oleh sebab itu, 

penilaian proses dan hasil belajar saling berkaitan satu sama lain, 

sebab hasil merupakan akibat dari proses.
32

     

b) Macam-macam Penilaian pembelajaran 

Dalam pembelajaran memiliki beberapa macam penilaian, 

antara lain: 
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(1) Penilaian formatif 

Adalah penilaian yang dilaksanakan pada akhir program 

pembelajaran untuk melihat tingkat keberhasilan proses 

pembelajaran. Dengan demikian, penilaian formatif 

berorientasi kepada proses pembelajaran. Dengan penilaian 

formatif diharapkan guru dapat memperbaiki program 

pengajaran dan strategi pelaksanaannya. 

(2) Penilaian sumatif 

Adalah penilaian yang dilaksanakan pada akhir unit program, 

yaitu akhir catur wulan, akhir semester, dan akhir tahun. 

Tujuannya adalah untuk melihat hasil yang dicapai oleh para 

peserta didik, yakni seberapa jauh tujuan-tujuan kurikuler 

dikuasai oleh peserta didik. Penilaian ini berorientasi kepada 

produk, bukan kepada proses. 

(3) Penilaian diagnostik 

Adalah penilaian yang bertujuan untuk melihat kelemahan-

kelemahan peserta didik serta faktor penyebabnya. Penilaian 

ini dilaksanakan untuk keperluan bimbingan belajar, 

pengajaran remedial (remedial teaching), menemukan kasus-

kasus, dan lain-lain. Soal-soal tentunya disusun agar dapat 

ditemukan jenis kesulitan belajar yang dihadapi oleh peserta 

didik.   
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(4) Penilaian selektif 

Adalah penilaian yang bertujuan untuk keperluan seleksi, 

misalnya ujian sariangan masuk ke lembaga pendidikan 

tertentu.  

(5) Penilaian penempatan 

Adalah penilaian yang ditujukan untuk mengetahui 

keterampilan prasyarat yang diperlukan bagi suatu program 

belajar dan penguasaan belajar seperti yang diprogramkan 

sebelum memulai kegiatan belajar untuk program itu. Dengan 

perkataan lain, penilaian ini berorientasi kepada kesiapan 

peserta didik untuk menghadapi program baru dan kecocokan 

program belajar dengan kemampuan peserta didik. 

 Dari segi alatnya, penilaian hasil belajar dapat dibedakan 

menjadi tes dan bukan tes (nontes). Tes ini ada yang diberikan 

secara lisan (menuntut jawaban secara lisan), ada tes tulisan 

(menuntut jawaban jawaban secara tulisan), dan ada tes tindakan 

(menuntut jawaban dalam bentuk perbuatan). Soal-soal tes ada 

yang disusun dalam bentuk objektif, ada juga yang dalam bentuk 

esai atau uraian. Sedangkan bukan tes sebagai alat penilaian 

mencukupi observasi, kuesioner, wawancara, skala, sosiometri, 

studi kasus, dan lain-lain. 
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Tes hasil belajar ada yang sudah dibakukan (standardized 

tests), adapula yang dibuat guru, yakni tes yang tidak baku. Pada 

umumnya penilaian hasil belajar di sekolah menggunakan tes 

buatan guru untuk semua bidang studi. Tes baku, sekalipun lebih 

baik daripada tes buatan guru, masih sangat langka sebab 

membuat tes baku memerlukan beberapa kali percobaan dan 

analisis dari segi reliabilitas dan validitasnya. Di samping itu tes 

sebagai alat penilaian hasil belajar ada yang sifatnya 

mengutamakan kecepatan (speed tests) dan ada pula yang sifatnya 

mengutamakan kekuatannya (power test). Tes objektif pada 

umumnya termasuk ke dalam speed test, sedangkan tes esai 

termasuk ke dalam power test. Dilihat dari objek yang dinilai atau 

penyajiannya ada tes yang bersifat individual dan tes yang bersifat 

kelompok.
33

 

Jenis-jenis tes sebagai alat penilaian, termasuk bukan tes 

(nontes), dapat dilihat keterangan di bawah ini: 
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Tes          lisan     individual 

                Kelompok 

                Tulisan        esai        berstruktur 

                          Bebas 

                          Terbatas  

                       Objektif         benar-salah 

                         Menjodohkan  

                         Isian pendek 

                         Pilihan berganda  

Non tes         observasi         langsung 

                    Tak langsung 

                    Partisipasi  

                    Wawancara       berstruktur  

                                 Tak berstuktur 

Non tes       skala        penilaian 

             Sikap  

                         Minat  

                   Sosiometri  

                   Studi kasus 

                 Checklis 
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c) Tujuan penilaian 

Menurut Depdikbud sebagaimana dikutip oleh Asep Jihad 

dan Abdul Haris, bahwa tujuan penilaian adalah untuk mengetahui 

kemajuan belajar peserta didik, untuk perbaikan dan peningkatan 

kegiatan belajar peserta didik serta sekaligus memberi umpan 

balik bagi perbaikan pelaksanaan kegiatan belajar. Lebih bersifat 

koreksi bahwa tujuan penilaian untuk mengidentifikasi kelebihan 

dan kelemahan atau kesulitan belajar peserta didik, dan sekaligus 

memberi umpan balik yang tepat.
34

  

Tujuan penilaian perlu diarahkan pada empat hal: pertama, 

penelusuran (keeping track), yaitu untuk menelusuri agar proses 

pembelajaran tetap sesuai dengan rencana. Kedua, pengecekan 

(checking-up), yaitu untuk mengecek adakah kelemahan-

kelemahan yang dialami oleh peserta didik selama proses 

pembelajaran. Ketiga, pencarian (finding-out), yaitu untuk 

mencari dan menemukan hal-hal yang menyebabkan terjadinya 

kelemahan dan keselahan dalam proses pembelajaran. Keempat, 

penyimpulan (summing-up), yaitu untuk menyimpulkan apakah 
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peserta didik telah menguasai seluruh kompetensi yang ditetapkan 

dalam kurikulum atau belum.
35

 

Penyusunan model penilaian kelas ini bertujuan untuk: 

(1) Memberikan informasi mengenai orientasi baru dalam 

penilaian hasil belajar peserta didik 

(2) Memberikan wawasan tentang konsep penilaian hasil belajar 

yang dilaksanakan pada tingkat kelas oleh guru 

(3) Memberikan rambu-rambu penilaian hasil belajar 

(4) Memberikan prinsip-prinsip perencanaan, pengolahan, dan 

pelaporan hasil penilaian. 
36

 

       Penilaian merupakan salah satu kegiatan yang harus dilakukan 

oleh seorang guru dalam kegiatan pembelajaran. Dengan penilaian, 

guru akan mengetahui perkembangan proses dan hasil belajar, 

intelegensi, bakat khusus, minat, hubungan sosial, sikap dan 

kepribadian peserta didik.
37
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2. Baca Tulis Al-Qur‟an 

a. Membaca 

Membaca adalah kegiatan berinteraksi dengan bahasa yang 

dikodekan ke dalam cetakan (huruf-huruf).38 Mengajar anak membaca 

bukan saja suatu keharusan yang harus dilakukan pada orang tua. 

Akan tetapi, ini merupakan suatu kewajiban bagi orang tua dalam 

rangka pendidikan anak untuk menuju masa depan yang lebih baik.
39

 

Objek bacaan bisa beragam bentuknya, bisa membaca tulisan atau 

membaca tanda-tanda alam. Dalam kaitan ini objek bacaan adalah 

tulisan. 

 Dalam hal ini membaca tulisan, seseorang harus mengenal 

terlebih dahulu lambang-lambang yang akan dibacanya yaitu dalam 

bentuk huruf-huruf. Huruf sebagai suatu lambang bunyi dalam suatu 

bahasa memiliki sistem karena ia dalam strukturnya menuruti kaidah-

kaidah dan hierarki tertentu. Setiap huruf sebagai suatu lambang dalam 

pengujarannya atau pelafalannya juga menuruti kaidah-kaidah tertentu. 

40
 

Seseorang yang membaca Al-Qur‟an, baik tanpa lagu maupun 

dilagukan dengan indah dan merdu, tidak boleh terlepas dari kaidah-

                                                           
38
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39
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kaidah tajwid. Menurut kitab Qawa’idut Tajwid sebagaimana dikutip 

oleh Ahmad Annuri Tajwid merupakan bentuk mashdar, dari fi’il 

madhi (jawwada) yang berarti membaguskan, menyempurnakan, 

memantapkan.
41

 Selain itu, kita harus membaca Al-Qur‟an secara 

perlahan. Maksudnya adalah bacalah Al-Qur‟an dengan tidak tergesa-

gesa. Jika kita membaca Al-Qur‟an dengan tergesa-gesa, 

dikhawatirkan ada kalimat yang bacaannya tidak benar. Jika membaca 

Al-Qur‟an dengan tidak benar, artinya pun akan tidak benar.42
Dalam 

materi membaca ini peserta didik akan diperkenalkan huruf hijaiyah 

dan tanda baca. Huruf hijaiyah meliputi 28 huruf yaitu 

43ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ؼ ؽ ؾ ؿ ـ ف ك ق ي 
  

Sedangkan tanda bacanya meliputi fathah (  ),kasroh(  ), dan 

dhummah (  ). Setiap huruf hijaiyah yang diberi tanda baca fathah 

diatasnya, maka berbunyi A atau O sesuai huruf aslinya. Contoh: 

ـَ َف َك َق يَ    اَ َب َت َث َج َح َخ َد َذ َر َز َس َش َص َض َط َظ َع َغ َؼ َؽ َؾ َؿ 
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Tanda baca kasroh (  ), maka setiap huruf hijaiyah yang diberi 

tanda baca kasroh (  ) dibawahnya, maka berbunyi atau suara hurufnya 

berbunyi- I. contoh: 

 ِا ِب ِت ِث ِج ِح ِخ ِد ِذ ِر ِز ِس ِش ِص ِض ِط ِظ ِع ِغ ِؼ ِؽ ِؾ ِؿ ـِ ِف ِك ِق يِ 

Tanda baca dhummah (  ), maka setiap huruf hijaiyah yang 

diberi tanda baca dhummah (  ) diatasnya, maka berbunyi atau 

bersuara hurufnya berbunyi-U. contoh:  

ـُ ُف ُك ُق يُ   اُ ُب ُت ُث ُج ُح ُخ ُد ُذ ُر ُز ُس ُش ُص ُض ُط ُظ ُع ُغ ُؼ ُؽ ُؾ ُؿ 

Selain tanda baca diatas dalam materi pendidikan al-qur‟an 

juga terdapat tanda baca tanwin yang terdiri dari tiga macam yaitu, 

fathah tanwin, kasroh tanwin, dan dhummah tanwin. 

Fathah tanwin (  ), setiap huruf hijaiyah yang diberi tanda 

fathah tanwin diatasnya, maka akan berbunyi AN atau ON sesuai 

dengan huruf aslinya. Contoh: 

ـً ًف ًك ًق يً   اً ًب ًت ًث ًج ًح ًخ ًد ًذ ًر ًز ًس ًش ًص ًض ًط ًظ ًع ًغ ًؼ ًؽ ًؾ ًؿ 

Kasroh tanwin (  ), setiap huruf hijaiyah yang diberi tanda 

kasroh tanwin diatasnya, maka akan berbunyi IN sesuai dengan huruf 

aslinya. Contoh: 

 ٍا ٍب ٍت ٍث ٍج ٍح ٍخ ٍد ٍذ ٍر ٍز ٍس ٍش ٍص ٍض ٍط ٍظ ٍع ٍغ ٍؼ ٍؽ ٍؾ ٍؿ ـٍ ٍف ٍك ٍق يٍ 
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Dhummah tanwin (  ), setiap huruf hijaiyah yang diberi tanda 

dhummah tanwin diatasnya, maka akan berbunyi UN sesuai dengan 

huruf aslinya. Contoh: 

ـٌ ٌف ٌك ٌق يٌ   اٌ ٌب ٌت ٌث ٌج ٌح ٌخ ٌد ٌذ ٌر ٌز ٌس ٌش ٌص ٌض ٌط ٌظ ٌع ٌغ ٌؼ ٌؽ ٌؾ ٌؿ 

Apabila huruf hijaiyah tersebut diberi tanda sukun (  ), maka 

huruf tersebut mati tidak bisa berbunyi A, I ataupun U, tanda sukun 

adalah tanda yang diletakkan sesudah huruf hijaiyah yang mana setiap 

huruf hijaiyah yang dilaluinya hukumnya mati. Contoh 

ـِ , َربْ   َع ْب دِ ,ِب ْس 

Tanda baca tasydid atau syiddah (  ) merupakan tanda yang 

setiap huruf hijaiyah yang diberi tanda ini maka cara membacanya 

harus ditekan, ditahan sehingga jelas, karena huruf yang bertasydid itu 

terdiri dari dua huruf, yaitu yang satu hurufnya mati dan yang kedua 

hurufnya hidup. Contoh 

َرْب ِب : َرِب 

ُؾ ْؿ ُؿ : ُؾ ُؿ 

 َش ْر رٌ : َش ٌر 

Akan tetapi untuk dua huruf nun dan mim yang bertasydid ( + م 

  ) selain harus ditekan, juga harus dibaca mendengung. 
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b. Menulis  

Menulis merupakan kegiatan yang sifatnya berkelanjutan, 

sehingga pembelajarannya perlu dilakukan secara berkesinambungan 

sejak sekolah dasar. Hal ini didasarkan bahwa menulis merupakan 

kemampuan dasar sebagai bekal belajar menulis pada jenjang 

berikutnya. Oleh karena itu, pembelajaran menulis di sekolah dasar 

perlu mendapat perhatian yang diharapkan. 
44

 

Menulis adalah keterampilan produktif, dengan menggunakan 

tulisan menulis dapat dikatakan suatu keterampilan berbahasa yang 

paling rumit diantara jenis-jenis keterampilan bahasa lainnya.
45

Karena 

menulis bukanlah sekedar menyalin kata-kata dan kalimat-kalimat, 

melainkan juga mengembangkan dan menuangkan pikiran-pikiran 

dalam suatu setruktur tulisan teratur.
46

 Menulis dapat dianggap sebagai 

proses ataupun suatu hasil. Menulis merupakan kegiatan yang 

dilakukan seseorang untuk menghasilkan sebuah tulisan.47  

Seperti halnya membaca, dalam menulis kalimat Al-Qur‟an 

dimulai dari arah kanan ke kiri.
48

 Dalam materi pendidikan al-qur‟an 

maka bentuk tulisannya adalah tulisan arab. Cara penulisan huruf 
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hijaiyah dibagi menjadi dua yaitu huruf yang bisa disambung dengan 

huruf lain dan huruf yang tidak bisa disambung dengan huruf lain. 

Huruf yang tidak bisa disambung ada 6 huruf yaitu  .ا د ذ ر ز و 

Sedangkan 22 huruf selain huruf tersebut bisa disambung dengan 

huruf lain.
49

 

Tabel 2.1 

Sambungan huruf hijaiyah 

Contoh huruf sukun 

dan tasydid 

Huruf 

akhir 

Huruf 

tengah 

Huruf 

depan 

Huruf asli 

ا  ا  ىا  َا ْ =اَِااُ بَْا 

ب  بى سبت ىب  َببَ =بَِبُب َبْب 

ىت  َتتَ : تَِتُت َتْت  ت  تى بتن

ىث  َثَث = ثَِثُث َبْث  ى ث  ثى مث

ىج  َججَ = َجِجُج َبْج  ج  جى حجز 

ىح  َححَ = َحِحُح َبْح  ح  حى بحل
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ىخ  َخخَ = َخِخُخ َبْخ  خ  خى مخن 

ىد  َددَ = َدِدُد َبْد  د  د 

َذَذ = َذِذُذ َبْذ  يذ  ذ   ذ 

َرَر = َررُِر بَػْر  ير  ر   ر 

َزَز = َززُِز بَػْز  يز  ز   ز 

َسَس = َسِسُس َبْس  يس  س  رسد س 

َشَش =َشِشُش َبْش  يش  ش  مشور ش 

َصَص = َصِصُص َبْص  يص  ص  بصطة ص 

َضَض = َضِضُض َبْض  يض  يضن  ض  ض 

َعَع = َعِعُع َبْع  يع  بعض  ع  ع 

َغَغ = َغِغُغ َبْغ  يغ  ي  مغ غ  غ 

َفَف = َفِفُف َبْف  يف  عفيف  ؼ  ؼ 

َقَق = َقِقُق َبْق  يق  بقر  ؽ  ؽ 
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َكَك = َكِكُك َبْك  يك  بكر  ؾ  ؾ 

َلَل = لَِلُل َبْل  يل  ليلي  ؿ  ؿ 

َمَم = َمِمُم َبْم  يم  امر  ـ  ـ 

َنَن = َنُِن َبْن  ين  ي  م ف  ف 

َكَك = َكِكُك بَػْو  يو  نور  ك  ك 

 ْ ُ َب َ = َِه َ ي  كهفي  ق  ق 

َيَي = يَِيُي َبْي  يي  فير  ي  ي 

Sumber  buku PHBQ halaman 21 

c. Al-Qur‟an 

1) Pengertian Al-Qur‟an 

Al-Qur‟an adalah Kalam Allah yang tiada tandingannya 

(mukjizat), diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. penutup para 

Nabi dan Rasul dengan perantaraan Malaikat Jibril, dimulai dengan 

surat   Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas, dan ditulis dalam 

mushaf-mushaf yang disampaikan kepada kita secara mutawatir (oleh 

orang banyak), serta mempelajarinya merupakan suatu ibadah. 
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Definisi tersebut telah disepakati oleh para ulama dan ahli usul. 

Allah menurunkan Al-Qur‟an agar dijadikan undang-undang bagi 

umat manusia dan petunjuk atas kebenaran Rasul dan penjelasan atas 

kenabian dan kerasulaanya, juga sebagai alasan (hujjah) yang kuat di 

hari kemudian bahwa Al-Qur‟an itu benar-benar di turunkan dari zat 

yang maha bijaksana lagi terpuji. Nyatalah bahwa Al-Qur‟an adalah 

mukjizat yang abadi yang menunjukkan semua generasi dan bangsa 

sepanjang masa.
50

  

Al-Qur‟an adalah firman Allah yan mengandung mu‟jizat, 

diturunkan kepada Nabi Muhammad saw, ditulis dalam mushaf yang 

disampaikan dengan mutawatir dan bila dibaca menjadi ibadah. Al-

Qur‟an sebagai wahyu Allah kepada Nabi Muhammad berisi petunjuk 

bagi umat manusia dalam kehidupan untuk mencapai kebahagiaan 

hidup baik di dunia maupun di akhirat kelak.
51

  

Jadi dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa pengertian 

Al-Qur‟an  adalah Kalam Allah yang di turunkan kepada Nabi 

Muhammad SAW. dengan perantara Malaikat Jibril, disampaikan 

secara mutawatir dan bila dibaca menjadi ibadah.  

2) Macam-macam Metode Pembelajaran Al-Qur‟an 
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Dalam mengajarkan baca tulis Al-Qur'an harus menggunakan 

metode. Dengan menggunakan metode yang tepat akan menjamin 

tercapainya tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dan merata bagi 

peserta didik. 

Metode-metode pembelajaran baca tulis Al-Qur'an telah 

banyak berkembang di Indonesia sejak lama. Tiap-tiap metode 

dikembangkan berdasarkan karakteristiknya. Dalam pembelajaran 

membaca dan menulis Al-Qur‟an dikenal dengan beberapa metode, 

antara lain metode Bagdadiyah, Qira‟ati, Iqra‟, al-Bayan, Hattiyyah 

dan lainnya. 

a) Metode Bagdadiyah 

Metode Bagdadiyah berasal dari Baghdad-Irak, sampai saat ini 

dianggap sebagai metode tertua, yang dalam proses belajarnya 

mengandalkan hafalan dan tidak mengenalkan cara membaca dengan 

tartil (jelas dan tepat). 

b) Metode Qira‟ati 

Metode Qira‟ati yang terdiri dari 6 jilid ini menawarkan 

pengajaran yang sistematis dan mendetail. Metode ini disusun agar 

sedapat mungkin mudah dipelajari dan digemari peserta didik, dengan 

orientasi bacaan tartil. Cara pengajarannya adalah dengan mujawwad 

murattal (mengajarkan tajwid dan cara baca tartil). 

c) Metode Iqra‟ 
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Model pengajaran yang digunakan metode ini adalah pertama, 

dengan Cara Belajar Santri Aktif  (CBSA) dimana guru tak lebih 

sebagai penyimak, bukan penuntun bacaan. Kedua, dengan cara privat, 

yaitu guru menyimak peserta didik demi peserta didik. Ketiga, 

asistensi dalam artian jika tenaga guru tidak mencukupi, peserta didik 

yang mahir bisa turut membantu mengajar peserta didik lainnya. 

d) Metode Al-Bayan 

Metode ini terdiri dari satu jilid saja, dan ditulis dalam buku 

setebal 71 halaman. Awalnya, penemuan itu dinamai metode insan. 

Setelah dievaluasi, metodenya dipadatkan, akhirnya namanya diubah 

menjadi metode Al-Bayan. Dengan belajar enam bulan, peserta didik 

diharapkan mampu melafalkan ayat Al-Qur‟an secara baik. 

e) Metode Hattaiyyah 

Metode ini akan lebih mudah diterapkan bagi peserta didik 

yang telah mampu baca tulis huruf latin, karena itu metode ini 

menggunakan pendekatan Bahasa Indonesia. Cara yang digunakan 

adalah mencari padanan 28 huruf Arab dalam aksara Indonesia. Tanda 

baca pun diperkenalkan dalam rumus-rumus bahasa Indonesia. 

Sehingga, hanya dengan enam kali pertemuan, masing-masing 45 

menit, peserta didik bisa membaca Al-Qur‟an.52 

.  
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B. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Untuk memperkuat masalah yang diteliti, maka penulis disini 

mengadakan tela‟ah pustaka dengan cara mencari dan menemukan data dari 

penelitian sebelumnya  yang mungkin  memiliki kesamaan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh penulis yang pertama oleh Linda Herawati Nim: 243 972 

071, Jurusan: Tarbiyah / Pai, Judul : “ Korelasi Antara Metode Iqro‟ Dalam Baca 

Tulis Al-Qur‟an Dengan Prestasi Belajar Santri TPQ Baiturrahman No. Unit : 80 

Kabupaten Banyuwangi Tahun ajaran 2001/2002. ”. 

Penelitian ini menghasilkan suatu deskripsi bahwa penggunaan metode 

Iqro‟ dalam baca tulis Al-Qur‟an santri TPQ Baiturrahman No. unit 80 

Banyuwangi adalah baik. Dibuktikan dengan 50% santri termasuk dalam 

kategori baik, 37% santri termasuk kategori cukup, dan 13 % yang  termsuk 

kurang. Sedangkan Prestasi belajar santri TPQ Baiturrahman no. unit 80 

Banyuwangi baik, bisa dilihat dari 50% santri termasuk dalam kategori baik, 

37% santri termasuk kategori cukup, dan 13 % yang  termasuk kurang. Dapat  

disimpulkan bahwa ada korelasi positif yang signifikan  antara penggunaan 

metode Iqro‟ dalam baca tulis Al-Qur‟an dengan prestasi belajar santri TPQ 

Baiturrahman no. unit 80 Banyuwangi Tahun ajaran 2001/2002. 

Penelitian kedua oleh Siti Zulfa Nur Laila, Nim : 244 062 049, Jurusan 

Tarbiyah/ Pgmi, Judul : “Pelaksanaan    Metode    Tutorial    Dalam 
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Meningkatkan Kemampuan Baca Tulis  Al-Qur‟an Siswa Kelas V (Studi Kasus 

di SDN 2 Nambanganrejo Sukorejo Ponorogo)  Tahun Ajaran 2007/2008.”53
 

Penelitian tersebut menghasilkan suatu deskripsi bahwa latar belakang 

diterapkannya metode tutorial karena ada siswa yang belum lancar dalam baca 

tulis al-Qur‟an. Sebelumnya guru menggunakan metode demonstrasi, drill, tapi 

hasilnya kurang memuaskan, kemudian guru mencoba menggunakan metode 

tutorial untuk membantu siswa dalam memberikan bimbingan, bantuan, arahan, 

motifasi agar para siswa dapat belajar membaca dan menulis al-Qur‟an dengan 

baik dan benar. 

Langkah-langkah metode tutorial adalah penyajian kompetensi dasar, 

pembahasan materi, pendemonstrasian, bimbingan pembelajaran. Siswa di bagi 

menjadi 4 kelompok yang didalamnya ada siswa yang berkemampuan tinggi 

sebagai tutor untuk membimbing temannnya yang belum lancar dalam membaca 

al-Qur‟an, guru memberikan tugas siswa untuk menulis ayat al-Qur‟an yang telah 

dipelajari, kemudian memberikan tugas mengerjakan LKS. Serta berdasarkan 

data yang diperoleh mengenai implikasi metode tutorial dalam meningkatkan 

baca tulis al-Qur‟an dinyatakan bahwa pembelajaran baca tulis al-qur‟an dengan 

metode tutorial dapat meningkatkan hasil belajar siswa, hal tersebut dapat dilihat 

dari nilai siswa sebelum menggunakan metode ini dan sesudah menggunkan 
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metode tutorial. Selain itu para siswa juga merasa sengang dan nyaman dalam 

proses pembelajaran karena mereka bisa bebas berinteraksi dalam pembelajaran 

di dalam kelompoknya.
54

 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Linda 

Herawati dan Siti Zulfa Nur Laila, meskipun ada keterkaitan yaitu sama-sama 

meneliti tentang Baca Tulis Al-Qur‟an, namun penelitian ini membahas tentang 

metode yang berbeda yaitu metode Baghdadiyah. Penelitian ini Penelitian ini 

difokuskan pada pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran membaca dan menulis 

Al-Qur‟an di Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Athfal Pulosari Jambon Ponorogo. 

Pada pelaksanaannya, berkaitan dengan metode dan media pembelajaran, 

sedangkan evaluasinya menggunakan tes lisan dan tes tulis. 
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BAB III 

DESKRIPSI DATA 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Berdirinya Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Athfal Pulosari Jambon 

Ponorogo. 

MI Tarbiyatul Athfal dengan Nomor Statistik Madrasah 111235020020  

Terakreditasi B merupakan Madrasah tertua di desa pulosari kecamatan 

Jambon kabupaten Ponorogo, beridiri sejak tahun 1976. Semula MI Tarbiyatul 

Athfal didirikan oleh bapak kepala desa Pulosari, yaitu Bapak Sukemi 

sekaligus menjadi Kepala Sekolah pertama. Sedangkan untuk pembangunan 

gedung letaknya tepat sebelah barat Balai desa pulosari dan dananya berasal 

dari bantuan pemerintah serta swadaya dari masyarakat desa pulosari. Hal 

tersebut dilakukan kepala desa karena di wilayah sekitar mayoritas sekolah 

yang ada masih SD umum saja dan mendapat respon serta sambutan yang baik 

dari masyarakat lingkungan desa Pulosari maupun sekitarnya. 

Adapun nama-nama kepala sekolah MI Tarbiyatul Athfal, di antaranya: 

a. Bapak Sukemi             (1979-1982) 

b. Bapak Tasrif                (1982-1989) 

c. Bapak Purnomo      (1989-2009) 

d. Bapak Ahmad Zubaidi (2009-sekarang). 
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Dengan perkembangannya, MI ini sering mendapatkan kejuaraan-

kejuaraan baik di tingkat kecamatan dan Kabupaten MI Tarbiyatul Athfal 

dipercaya masyarakat dalam mengembangkan kegiatan pendidikan agama dan 

umun di lingkungan sekitarnya. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, 

madrasah tersebut diharapkan benar-benar mampu melaksanakan dan 

mengembangkan keterampilan dalam perencanaan dan pengelolaan Madrasah. 

MI Tarbiyatul Athfal menyelenggarakan pendidikan tingkat dasar yang 

memadukan antara pendidikan umum dan agama. Di samping itu, program 

pendidikan diarahkan pada penguasaan kecakapan hidup sehingga seluruh 

lulusan diharapkan memiliki kemampuan akademis dan kecakapan hidup yang 

baik agar dapat mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi di masa yang akan 

datang.
55

 

2. Letak Geografis MI Tarbiyatul Athfal 

MI Tarbiyatul Athfal Pulosari Jambon Ponorogo, merupakan salah satu 

dari beberapa sekolah atau madrasah yang ada di daerah Ponorogo, yang 

terletak di Jl. Balaidesa, desa Pulosari, kecamatan Jambon, kabupaten 

Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Adapun batas-batas MI Tarbiyatul Athfal 

sebagai berikut : 
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a. Sebelah Timur adalah Balai Desa Pulosari 

b. Sebelah Selatan adalah Rumah Warga 

c. Sebelah Utara adalah Rumah Warga 

d. Sebelah Barat adalah Rumah Warga.
56

 

3. Visi dan Misi 

a. Visi MI Tarbiyatul Athfal 

Menjadi Madrasah yang mampu membentuk kepribadian muslim 

berdasarkan Ahlussunnah Waljama’ah dan mampu mengembangkan 

SDM yang berkualitas dalam IPTEK dan IMTAQ. 

b. Misi MI Tarbiyatul Athfal 

1) Menyelenggarakan pendidikan yang bernuansa Islami 

2) Membiasakan perilaku hidup sesuai ahlakul karimah 

3) Meningkatkan efektifitas pembelajaran aktif, kreatif, inovatif sesuai 

dengan perkembangan zaman 

4) Membantu siswa dalam menganalisa dan mengembangkan potensi 

diri 

5) Menciptakan lingkungan madrasah yang aman, sehat, bersih dan 

indah sehingga menjadi mitra terpercaya masyarakat.
57
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4. Keadaan guru dan karyawan di MI Tarbiyatul Athfal 

Guru yang dimaksud di sini adalah seorang pendidik yang bertanggung 

jawab dalam melaksanakan pendidikan, dalam arti pendidik adalah seorang 

dewasa yang benar-benar dapat memengaruhi, membimbing, dan mengarahkan 

pendidikan peserta didiknya. Sebab, menjadi seorang pendidik bukan hanya 

mengajar menyampaikan ilmu pengetahuan tetapi juga harus memperhatikan 

dan membentuk jasmani dan rohani peserta didik, apalagi mendidik peserta 

didik tingkat Ibtidaiyah, yang memerlukan keuletan, kesabaran, dan 

profesionalisme sekaligus kearifan menyampaikan materi pelajaran, agar 

tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.  

Guru MI Tarbiyatul Athfal adalah orang yang sangat menentukan 

berhasil tidaknya pendidikan peserta didik di MI Tarbiyatul Athfal, karena 

mereka menjadi model dari peserta didik mereka. Sudah pasti mereka sangat 

berhati-hati dalam berbicara, bertindak, dan melangkah. Apapun yang 

dilakukan seorang pendidik tidak lepas dari pengamatan peserta didiknya. 

Para pendidik di MI Tarbiyatul Athfal tahun ajaran 2014 berjumlah 11 

orang guru, 4 orang guru laki-laki, dan 7 orang guru perempuan. Dari jumlah 

guru tersebut 3 orang di antaranya PNS, 8 orang GTT. Sedangkan tingkat 

pendidikannya semuanya sudah selesai S1. 

Selain menjadi guru, mereka para pendidik juga sebagai karyawan. 

Karyawan yang dimaksud adalah personil yang ikut serta dan menjadi bagian 
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dalam seluruh proses yang berlangsung. Mereka ada yang sebagai petugas tata 

usaha MI Tarbiyatul Athfal dan ada yang sebagai petugas UKS.  

Untuk mengetahui lebih jelasnya keadaan guru di MI Tarbiyatul Athfal 

peneliti sajikan dalam bentuk tabel daftar urut kepegawaian para guru di MI 

Tarbiyatul Athfal Ponorogo tahun Ajaran 2014 sebagaimana terlampir:
58

 

5. Keadaan Peserta didik MI Tarbiyatul Athfal 

Peserta didik yang masuk pada lembaga pendidikan sebagian besar 

berasal dari desa pulosari. Diantara mereka, ada juga yang berasal dari desa 

sekitar, misalnya dari desa Blembem. Latar belakang keluarga dan 

ekonominya berbeda-beda, sehingga kemampuan dasar dari dalam 

keluargapun tidak sama. Ada yang dari lingkungan keluarga yang cukup kuat 

dalam menghayati dan mengamalkan ajaran agama, bahkan ada sebagian anak 

yang berasal dari keluarga yang kurang peduli terhadap pendidikan agama. 

Dari faktor lingkungan yang beraneka ragam itulah peserta didik MI 

Tarbiyatul Athfal dalam memahami dan menyerap materi pelajaran sangat 

bermacam-macam, ada yang sangat mudah dalam memahami suatu materi, ada 

yang biasa-biasa saja, bahkan ada yang sangat sulit memahami suatu materi. 

Pada akhirnya, hasil akhir dari masing-masing peserta didik juga tidak sama. 

Peserta didik MI Tarbiyatul Athfal Tahun ajaran 2014 berjumlah 91 anak, yang 

tediri dari kelas 1 sampai kelas 6. Adapun perincian data peserta didik adalah 

sebagai berikut :  
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Tabel 3.1 

Daftar Jumlah kelas 1 sanpai 6 MI Tarbiyatul Athfal Ponorogo.
59

 

Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 1 9 10 

2 16 2 18 

3 9 14 23 

4 12 8 20 

5 6 5 11 

6 7 2 9 

Jumlah Total 91 

 

6. Sarana dan Prasaran MI Tarbiyatul Athfal 

Sarana dan prasarana di MI Tarbiyatul Athfal antara lain adalah ruang 

kelas ada 6 kelas, laboratorium IPA, perpustakaan, ruang klinik, ruang BP/BK, 

ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang TU, kamar mandi/WC guru ada 1, 

kamar mandi/WC peserta didik ada 2 dan 1 ruang ibadah.
60

 

Tabel 3.2 

Sarana dan Prasarana Fisik 

No Gedung/ Ruang Jumlah Status Keterangan 

1 Ruang Kelas 6 Milik Baik 

2 Perpustakaan 1 Milik Baik 
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3 Komputer 1 Milik Baik 

4 Masjid 1 Milik Baik 

6 Kamar mandi 

Guru 

1 Milik Baik 

7 Kamar Mandi  

peserta didik 

2 Milik Baik 

8 Ruang guru 1 Milik Baik 

9 Ruang kepala 

sekolah 

1 Milik Baik 

10 Ruang Tamu 1 Milik Baik 

11 Ruang UKS 1 Milik Baik 

12 Ruang BP/BK 1 Milik Baik 

13 Gudang 1 Milik Baik 

 

7. Struktur Organisasi MI Tarbiyatul Athfal 

Struktur organisasi merupakan suatu bagan yang memuat pembagian 

tugas di suatu lembaga atau perkumpulan tertentu. Pembagian tugas ini 

bertujuan agar program organisasi dapat berjalan dengan baik. Dengan harapan 

segala sesuatu yang menjadi tujuan bersama dapat tercapai secara maksimal. 

Demikian halnya dengan MI Tarbiyatul Athfal, struktur organisasi ini 

di buat dengan harapan tugas yang telah di bebankan kepada bapak ibu guru 

dapat dilaksanakan dengan baik, dengan adanya koordinasi dan kerja sama 

dalam pelaksanaannya. Sehingga tak tumpang tindih berjalan sesuai ril 

masing-masing. Untuk bagan struktur organisasi dapat di lihat di lampiran.
61

 

 

                                                           
61

 Lihat transkip dokumentasi koding: 08/D/19-III/2015 dalam lampiran laporan hasil 

penelitian ini. 



55 

 

 

B. Deskripsi Data Khusus 

Agar dapat dengan mudah dibaca dan dipahami, hasil wawancara tersebut 

peneliti dengan informan dideskripsikan secara sistematis sebagai berikut: 

1. Metode pembelajaran baca tulis Al-Qur‟an peserta didik kelas II 

Seperti yang telah dijelaskan di latar belakang, bahwa penelitian 

dilakukan di MI Tarbiyatul Athfal Pulosari Jambon Ponorogo. Dalam 

melaksanakan proses pembelajaran metode pengajaran memiliki kedudukan 

yang amat strategis dalam mendukung keberhasilan pengajaran. Itulah 

sebabnya, para ahli pendidikan sepakat, bahwa seorang guru yang 

ditugaskan mengajar di sekolah, haruslah guru yang profesional, yaitu guru 

yang antara lain ditandai oleh penguasaan yang prima terhadap metode 

pengajaran. Melalui metode pengajaran, mata pelajaran dapat disampaikan 

secara efisien, efektif dan terukur dengan baik, sehingga dapat dilakukan 

perencanaan dan perkiraan dengan tepat. 

Namun demikian metode hanyalah cara atau langkah-langkah, 

sedangkan keberhasilannya amat bergantung kepada guru yang 

menggunakannya. Sebuah metode akan menjadi efektif apabila digunakan 

dengan mempertimbangkan berbagai faktor: (1) tujuan dan bahan pelajaran, 

(2) peserta didik, (3) lingkungan, (4) alat dan sumber belajar, (5) kesiapan 

guru, dalam menggunakan setiap metode menurut wawasan, keterampilan 

dan pengalaman guru yang akan menerapkannya.  
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 Dalam proses pembelajaran, metode sangat menentukan tercapainya 

kegiatan pembelajaran. Metode pembelajaran sangat diperlukan bagi seorang 

guru, karena tujuan pembelajaran tidak akan pernah tercapai selama 

komponen-komponen lainnya tidak digunakan. Dalam meningkatkan 

kemampuan membaca dan menulis pembelajaran Al-Qur‟an  tidak lepas dari 

metode pembelajaran pada saat mengajar. Hal ini sebagaimana disampaikan 

oleh Guru Agama MI Tarbiyatul Athfal: 

“Di dalam mengajar saya menggunakan metode Baghdadiyah. Walaupun ada yang 

sebagian mengatakan metode Baghdadiyah adalah metode terlama, tetapi metode 

Baghdadiyah tidak dimaksudkan sebagai metode yang tidak bagus atau kurang berhasil. 

Buktinya peserta didik pra sekolah pun sudah bisa membaca Al-Qur‟an dengan baik, 

hanya saja kecenderungan metode baru seperti metode Ummi. Qira‟ati dll lebih banyak 
digunakan oleh lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pendidikan baca tulis Al-

Qur‟an. Menurut saya, suatu metode apapun akan berhasil jika bisa menerapkan sesuai 
aturan metode yang digunakan, seperti menekankan Tajwid, Fashoha dan juga 

Makhorijul huruf.”62
 

 

Langkah-langkah metode Baghdadiyah dalam pembelajaran baca 

tulis Al-Qur‟an, seperti yang diungkapkan oleh guru pengajar Al-Qur‟an MI 

Tarbiyatul Athfal sebagai berikut: 

“Langkah-langkah metode pembelajaran baca tulis Al-Qur‟an, pertama peserta didik 

harus hafal 29 huruf hijaiyah, seperti alif, ba’, ta’ sampai ya’, serta hafal empat markah 

fathah, kasroh, dhummah, dan tanwin. Kedua cara membacanya di eja seperti, alif 

fathah aa , ba’ fathah baa, ta’ fathah taa, sampai ya’ fathah yaa. Semua isi buku 

panduan harus dieja kecuali juz „Amma. Itulah langkah-langkah metode 

Baghdadiyah.”63
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Adapun kelebihan metode Baghdadiyah dalam pembelajaran baca 

tulis Al-Qur‟an, seperti yang diungkapkan oleh guru pengajar Al-Qur‟an MI 

Tarbiyatul Athfal sebagai berikut: 

“Dalam pembelajarannya, bagi peserta didik yang sudah hafal 29 huruf hijaiyah dan 

lancar dalam membaca dan menulis, akan cepat selesai sesuai batasan waktu yang saya 

dibuat, karena dalam metode Baghdadiyah jika sudah lancar tidak menunggu peserta 

didik lainnya.” 64
 

 

Adapun kelemahan metode Baghdadiyah dalam pembelajaran baca 

tulis Al-Qur‟an, seperti yang diungkapkan oleh guru pengajar Al-Qur‟an MI 

Tarbiyatul Athfal sebagai berikut: 

 “Sebenarnya saya sudah menekankan kepada semua peserta didik untuk menghafalkan 

29 huruf hijaiyah dan empat markah fathah, kasroh, dhummah dan tanwin, karena dalam 

metode Baghdadiyah kuncinya harus hafal huruf hijaiyah dan markah terlebih dahulu. 

Tetapi tidak semua peserta didik mudah disuruh, hasilnya peserta didik yang kurang 

lancar dalam menghafal huruf hijaiyah, akan tertinggal peserta didik yang lain.” 65
 

 

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan, bahwa di MI 

Tarbiyatul Athfal masih menggunakan metode Baghdadiyah. Adapun 

langkah-langkah pembelajaran metode Baghdadiyah, yang pertama harus 

menghafalkan 29 huruf hijaiyah dan empat harokat fathah, kasroh, 

dhummah, dan tanwin terlebih dahulu serta pembelajarannya dieja. 

Sedangkan kelebihan metode Baghdadiyah, bagi peserta didik yang hafal 29 

huruf hijaiyah dan empat markah fathah, kasroh, dhummah, dan tanwin, 

akan cepat selesai sesuai batasan waktu yang di buat oleh guru. Sedangkan 
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peserta didik yang belum hafal 29 huruf hijaiyah dan empat markah fathah, 

kasroh, dhummah, dan tanwin, akan tertinggal dari peserta didik yang lain.  

 

2. Media pembelajaran baca tulis Al-Qur‟an peserta didik kelas II 

Dalam proses pembelajaran, media merupakan alat penunjang 

efektivitas dan efisiensi pengajaran. Alat pengajaran ini juga termasuk 

bagian dari sumber pengajaran, karena dapat memengaruhi tingkah laku 

peserta didik. Peserta didik merupakan unsur pokok dalam pengajaran, 

peserta didik yang harus menerima dan mencari berbagai informasi 

pengajaran yang akhirnya dapat mengubah tingkah lakunya sesuai dengan 

yang diharapkan. Untuk itu, maka peserta didik harus dijadikan dasar 

pertimbangan dalam memilih sumber pengajaran, media dan alat pengajaran.  

Setiap aktivitas belajar mengajar tentu saja guru mengalami banyak 

kesulitan, apalagi dalam mengajar kelas dua. Maka dari itu media hadir 

untuk membantu guru dalam menyampaikan pembelajaran baca tulis Al-

Qur‟an. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh kepala sekolah MI Tarbiyatul 

Athfal: 

“Untuk kesulitannya banyak sekali, untuk mengkondisikan peserta didik sulit, apalagi 

untuk mengajarkan membaca dan menulis huruf Arab. Kendala lain tergantung pada 

kondisi peserta didik sendiri, karena setiap kemampuan peserta didik berbeda-beda. Jadi 

kendalanya ketika bertemu dengan peserta didik yang kurang lancar dalam membaca 

dan menulis Al-Qur‟an memerlukan waktu yang lebih lama daripada peserta didik yang 

sudah lancar, disinilah peran media cetak sangat membantu saya dalam mengajar”66
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Seorang guru tidak dapat memaksakan kehendaknya atau 

menyamaratakan peserta didik dalam segala hal. Agar sumber pengajaran 

yang digunakan sesuai dengan tingkat berpikir dan keinginan peserta didik, 

alangkah baiknya kalau pemilihan sumber pengajaran, media dan alat 

pengajaran yang akan digunakan itu dilakukan dengan melibatkan peserta 

didik. Setiap sumber pengajaran selain mempunyai kelebihan-kelebihannya, 

juga memiliki berbagai kelemahan. Tidak ada satu sumber pengajaran yang 

cocok untuk segala jenis dan bentuk materi pengajaran,  serta dalam segala 

situasi.  

Ada sumber pengajaran yang cocok mengajarkan klasikal, namun 

tidak efektif untuk digunakan dalam sistem pengajaran individual. Demikian 

pula sebaliknya, sumber pengajaran untuk mengajarkan individual tidak bisa 

digunakan untuk mengajarkan klasikal. Selain itu terdapat pula sumber 

pengajaran yang penggunaannya tidak terbatas oleh ruang dan tempat, 

sehingga dapat digunakan oleh peserta didik dalam jumlah yang banyak, 

tetapi ada pula sumber pengajaran yang dibatasi oleh oleh ruang dan tempat. 

Disamping itu, ada juga sumber pengajaran yang bersifat elektrik yang 

menggunakan aliran listrik, dan ada pula sumber pengajaran yang non 

elektrik serta mengkombinasikan keduanya dalam pembelajaran. Hal yang 

sama juga diungkapkan oleh guru pengajar Al-Qur‟an adalah sebagai 

berikut: 
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“Untuk media yang digunakan dalam pembelajaran Al-Qur‟an di Madrasah kita 
menyediakan buku panduan metode Baghdadiyah saja, media ini memudahkan peserta 

didik membaca Al-Qur‟an, sedangkan untuk menulisnya peserta didik bisa mencontoh 
tulisan yang sudah ada. Untuk itu berdasarkan yang saya ketahui tinggal beberapa 

peserta didik saja yang belum bisa membaca dan menulis dengan penuh.”67
 

 

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa media yang 

digunakan guru untuk mengatasi peserta didik yang berkesulitan membaca 

dan menulis Al-Qur‟an adalah menyediakan buku panduan metode 

Baghdadiyah.  

3. Penilaian pembelajaran baca tulis Al-Qur‟an peserta didik kelas II 

Sebagai seorang pendidik, guru sering dihadapkan untuk mengambil 

keputusan penting terkait peserta didik, seperti menentukan apakah peserta 

didik perlu mengulang materi, naik kelas, lulus maupun tidak lulus. Tentu 

saja hal ini tidak mudah dihadapi oleh seorang guru, karena dalam penilaian 

semua data yang dinilai harus jelas dan tidak ada rekayasa, sehingga dalam 

penilaian tidak merugikan peserta didik. Sejalan dengan pandangan di atas, 

tujuan penilaian perlu diarahkan pada empat hal: pertama, penelusuran 

(keeping track), yaitu untuk menelusuri agar proses pembelajaran tetap 

sesuai dengan rencana. Kedua, pengecekan (checking-up), yaitu untuk 

mengecek adakah kelemahan-kelemahan yang dialami oleh peserta didik 

selama proses pembelajaran. Ketiga, pencarian (finding-out), yaitu untuk 

mencari dan menemukan hal-hal yang menyebabkan terjadinya kelemahan 

dan keselahan dalam proses pembelajaran. Keempat, penyimpulan 
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(summing-up), yaitu untuk menyimpulkan apakah peserta didik telah 

menguasai seluruh kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum atau 

belum.  

Dalam proses pembelajaran guru hendaknya menjadi seorang penilai 

yang baik. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah tujuan yang 

telah dirumuskan itu tercapai atau belum, dan apakah materi yang diajarkan 

sudah cukup tepat, karena setiap anak memiliki kemampuan sendiri-sendiri. 

Hal tersebut diungkapkan oleh guru Al-Qur‟an, sebagai berikut: 

“Secara umum untuk kemampuan membaca dan menulis Al-Qur‟an rata-rata peserta 

didik kelas dua sudah bisa. Tinggal beberapa peserta didik saja yang kurang lancar 

membaca dan menulis Al-Qur‟an.”68
 

 

Tujuan lain dari penilaian di antaranya adalah untuk memberikan 

informasi mengenai orientasi baru dalam penilaian hasil belajar peserta 

didik, untuk memberikan wawasan tentang konsep penilaian hasil belajar 

yang dilaksanakan pada tingkat kelas oleh pendidik, untuk memberikan 

rambu-rambu penilaian hasil belajar, untuk memberikan prinsip-prinsip 

perencanaan, pengolahan, dan pelaporan hasil penilaian. Penilaian 

merupakan aspek pembelajaran yang paling kompleks, karena melibatkan 

banyak latar belakang dan hubungan. Tidak ada pembelajaran tanpa 

penilaian, karena penilaian merupakan proses menetapkan kualitas hasil 

belajar, atau proses untuk menentukan tingkat pencapaian tujuan 
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pembelajaran oleh peserta didik. Sebagaimana yang diungkapkan oleh guru 

Al-Qur‟an: 

“Untuk penilaian biasanya saya melakukannya dengan praktik membaca dan menulis 

satu per satu. Jadi saya tahu tingkat kemampuan membaca dan menulis peserta didik, 

selain itu untuk acuan buat saya dalam membuat tes penilaian di masa yang akan datang 

supaya tidak keluar dari konsep pembelajaran dan tidak membebani peserta didik.”69
 

Ini menunjukkan bahwa guru pengajar Al-Qur‟an di MI Tarbiyatul 

Athfal, benar-benar melakukan penilaian tes membaca dan tes menulis satu 

per satu, seperti yang diungkapkan oleh Mustofa Inal Ahyar peserta didik 

kelas II MI, yaitu: 

“Biasanya kalau sudah akhir bulan, saya dan teman-teman dites membaca buku 

Baghdadiyah mencontoh tulisan yang ada di dalam buku Baghdadiyah.”70
 

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa penilaian 

yang digunakan guru sebagai penilai adalah memberikan tes membaca dan 

menulis satu per satu. Jadi guru dapat mengetahui sejauh mana kemampuan 

peserta didik dalam proses pembelajaran. 

  

                                                           
69

 Lihat transkip wawancara Kode : 08/W/27-III/2014 dalam lampiran laporan hasil penelitian 

ini. 
70

 Lihat transkip wawancara Kode : 09/W/27-III/2014 dalam lampiran laporan hasil penelitian 

ini. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

A. Metode Pembelajaran baca dan tulis Al-Qur‟an di Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul 

Athfal Pulosari Jambon Ponorogo 

Metode adalah suatu jalan yang dilalui untuk mencapai tujuan yang 

diharapkan. Dalam proses pembelajaran, metode diartikan cara yang dilakukan 

guru untuk mencapai tujuan dari pembelajaran yang dilakukan guru dan peserta 

didik. Namun yang lebih utama adalah antara metode dan tujuan jangan bertolak 

belakang, maksudnya metode harus menunjang pencapaian tujuan pembelajaran. 

Apabila metode dan tujuan pembelajaran tidak bisa berkolaborasi dengan baik, 

maka kegiatan pembelajaran tidak akan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.  

Dalam kegiatan pembelajaran, metode sangat diperlukan oleh guru, 

dengan penggunaan yang bervariasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 

Guru tidak akan dapat mengajar dengan baik apabila ia tidak menguasai metode 

secara tepat. Sedangkan yang dimaksud metode pembelajaran adalah ilmu yang 

mempelajari cara-cara untuk melakukan aktivitas yang tersistem dari sebuah 

lingkungan yang terjadi antara guru dan peserta didik, untuk saling berinteraksi 

dalam melakukan suatu kegiatan, sehingga proses pembelajaran bisa berjalan 

dengan baik dan tujuan pembelajaran tercapai.  
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Sedangkan menurut hasil penelitian di MI Tarbiyatul Athfal, dalam 

pembelajarannya digunakan metode Baghdadiyah. Belum ada metode selain 

metode Baghdadiyah yang digunakan, karena guru pengajarnya lebih menguasai 

metode Baghdadiyah daripada metode-metode yang lain. Walaupun di MI 

Tarbiyatul Athfal merupakan lembaga formal, tetapi untuk baca tulis Al-Qur‟an 

hanya dijadikan program tambahan saja, sistem pengajaran Al-Qur‟an ini lebih 

bersifat membimbing, untuk menunjang pelajaran lain yang berkaitan dengan 

baca tulis huruf Arab. Jadi target yang ingin dicapai dari pelajaran Al-Qur‟an, 

guru harus membimbing peserta didik sampai mereka bisa. 

Adapun langkah-langkah memelajari metode Baghdadiyah adalah peserta 

didik harus menghafalkan 29 huruf hijaiyah dan empat markah fathah, kasroh, 

dhummah, dan tanwin serta cara membacanya dengan di eja. Sedangkan 

kelebihannya bagi peserta didik yang hafal 29 huruf hijaiyah dan bisa mengeja 

dengan benar, maka ia akan cepat melanjutkan materi berikutnya.  

Hal ini tidak sesuai dengan pendapat Retno kartini, menurutnya metode 

Baghdadiyah itu dianggap sebagai metode tertua, yang dalam proses 

pembelajarannya mengandalkan hafalan dan tidak mengenalkan cara membaca 

dengan tartil jelas dan tepat. Masih banyak metode terbaru yang lebih variatif 

dan tidak membosankan dalam pembelajarannya, diantaranya dengan 

menggunakan metode Qira‟ati, metode Iqra‟ dan lain-lain. 

Menurut peneliti, bahwa metode pembelajaran yang digunakan seorang 

guru dalam proses pembelajaran seharusnya bervariasi, karena masing-masing 
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metode memiliki kelemahan dan kelebihan. Hal ini belum berlaku bagi para guru 

di MI Tarbiyatul Athfal, sehingga dengan adanya perbedaan tersebut dapat 

diketahui bahwa di MI Tarbiyatul Athfal dalam metode pembelajarannya masih 

menggunakan satu metode saja, yaitu metode Baghdadiyah. 

B. Media Pembelajaran baca dan tulis Al-Qur‟an di Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul 

Athfal Pulosari Jambon Ponorogo 

Media pembelajaran menempati posisi yang cukup penting sebagai salah 

satu komponen sistem pembelajaran. Tanpa media, komunikasi tidak akan terjadi 

dan proses pembelajaran sebagai proses komunikasi juga tidak akan bisa 

berlangsung secara optimal. Pemilihan media pembelajaran hendaknya sesuai 

dengan materi pelajaran yang akan disampaikan supaya tujuan pembelajaran 

dapat dicapai secara maksimal. Kegunaan media dalam kegiatan belajar-

mengajar yaitu sebagai alat bantu penyampaian materi. Guru sebagai seorang 

pendidik selain bisa memilih media pembelajaran  dan mendesainnya dengan 

tampilan yang menarik sebelumnya guru harus bisa menguasai dan memahami 

fungsi serta kegunaan media pembelajaran tersebut, supaya mudah 

menyampaikan materi dan peserta didik  mudah untuk menyerapnya.  

Sedangkan hasil penelitian di MI Tarbiyatul Athfal menggunakan media 

cetak. Alasannya menggunakan media cetak, karena sementara ini di 

perpustakaan media yang ada hanya media cetak berupa buku panduan 

Baghdadiyah. Hal ini tidak sesuai dengan pendapat Sadiman sebagaimana 

dikutip oleh Heri Gunawan, menurutnya kegunaan media dalam pembelajaran 
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untuk memperjelas sajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis (dalam 

bentuk kata-kata tertulis, atau lisan belaka), untuk mengatasi keterbatasan ruang, 

waktu dan daya indra, seperti objek yang terlalu besar, bisa digantikan dengan 

realita gambar, film, bingkai, atau model, untuk menggunakan media yang tepat 

dan bervariasi, dapat mengatasi sikap pasif peserta didik, maka dalam hal ini 

media pembelajaran dapat berguna: menimbulkan kegairahan belajar, 

memungkinkan adanya interaksi yang bersifat langsung antara peserta didik 

dengan lingkungan, dan memungkinkan peserta didik belajar sendiri, sesuai 

dengan minat dan kemampuannya. 

Sedangkan macam-macam media dalam pembelajaran di antaranya, 1) 

media visual, 2) media audio, 3) media audio-visual. Diantara media-media 

tersebut memiliki kegunaan masing-masing. Media visual Menurut Rudi S. dkk 

sebagaimana dikutip oleh Heri Gunawan, media visual adalah media yang hanya 

dilihat dengan menggunakan indera penglihatan. Jenis media inilah yang sering 

digunakan oleh guru-guru untuk membantu menyampaikan isi atau materi 

pelajaran. Media visual ini terdiri atas media yang tidak dapat diproyeksikan 

(non-projected visuals) dan media yang dapat diproyeksikan (projected visual). 

Media yang dapat diproyeksikan ini berupa gambar diam (still pictures) atau 

bergerak (motion pictures).  

Media Audio adalah media yang mengandung pesan dalam bentuk auditif 

(haknya dapat didengar) yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan 

kemauan para peserta didik untuk memelajari bahan ajar. Program kaset suara 
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dan program radio adalah bentuk dari media audio.Penggunaan media audio 

dalam kegiatan pembelajaran pada umumnya untul melatih keterampilan yang 

berhubungan dengan aspek-aspek keterampilan mendengarkan. Sifatnya yang 

auditif, media ini mengandung kelemahan yang harus diatasi dengan cara 

memanfaatkan media lainnya.  

Media Audio-Visual Sesuai dengan namanya, media ini merupakan 

kombinasi audio dan visual atau biasa disebut media pandang-dengar (samiyah-

bashariyah). Sudah barang tentu apabila menggunakan media ini akan semakin 

lengkap dan optimal penyajian bahan ajar kepada peserta didik, selain itu media 

audio-visual dalam batas-batas tertentu dapat juga menggantikan peran dan tugas 

guru. Dengan menggunakan media ini, guru tidak selalu berperan sebagai penyaji 

materi (teacher) tetapi penyajian materi bisa diganti oleh media, maka peran guru 

bisa beralih menjadi fasilitator belajar, yaitu memberikan kemudahan bagi 

peserta didik untuk belajar. Contoh media audio-visual di antaranya , program 

video atau televisi pendidikan, video atau televis instruksional, dan program slide 

suara (sound slide). 

Sedangkan di MI Tarbiyatul Athfal dalam pembelajarannya memang 

menggunakan media visual berupa buku panduan metode Baghdadiyah. Tetapi 

fungsi buku itu untuk mempermudah membaca dan menulis Al-Qur‟an saja, 

tanpa memperhatikan minat dan kesesuaian kemampuan peserta didik. 

Sedangkan untuk macam-macam medianya, MI Tarbiyatul Athfal hanya 
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menyediakan satu media saja yaitu media visual. Padahal dengan membatasi satu 

macam media sama juga membatasi kreativitas peserta didik untuk berkembang. 

Menurut peneliti, bahwa variasi media pembelajaran yang seharusnya 

digunakan oleh seorang guru dalam pembelajaran, belum berlaku bagi para guru 

pengajar di MI Tarbiyatul Athfal, sehingga dengan adanya perbedaan tersebut 

dapat diketahui bahwa di MI Tarbiyatul Athfal dalam penggunaan media 

pembelajarannya masih menggunakan satu media saja yaitu media visual berupa 

buku panduan Baghdadiyah. 

C. Penilaian pembelajaran baca dan tulis Al-Qur‟an di Madrasah Ibtidaiyah 

Tarbiyatul Athfal Pulosari Jambon Ponorogo 

Tujuan diadakannya penilaian adalah untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan pendidik dalam menyampaikan pelajaran, serta mengetahui kadar 

pemahaman peserta didik terhadap materi yang disampaikan guru. Begitu juga 

pembelajaran membaca dan menulis Al-Qur‟an  ini. Adanya penilaian dalam 

pembelajaran ini adalah supaya para guru mengetahui tingkat pemahaman dan 

kemampuan peserta didik dalam belajar membaca dan menulis Al-Qur‟an. 

Sedangkan hasil penelitian di MI Tarbiyatul Athfal dalam penilaian 

menggunakan penilaian tes secara lisan dan tes secara tertulis baca tulis Al-

Qur‟an, sedangkan tujuan diadakannya penilaian untuk mengetahui sejauh mana 

kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran. Hal ini tidak sesuai dengan 

pendapat Nana Sudjana, menurutnya tujuan pembelajaran diantaranya: untuk 

mendeskripsikan kecakapan belajar pada peserta didik, untuk mengetahui 
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keberhasilan proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah, untuk menentukan 

tindak lanjut hasil penilaian, untuk memberi pertanggung jawaban dari pihak 

sekolah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Macam-macam penilaian 

diantaranya: (1) Penilaian formatif, (2) Penilaian sumatif, (3) Penilaian 

diagnostik,(4) Penilaian selektif, (5) Penilaian penempatan. 

Penilaian Formatif adalah penilaian yang dilaksanakan pada akhir program 

pembelajaran untuk melihat tingkat keberhasilan proses pembelajaran. Dengan 

demikian, penilaian formatif berorientasi kepada proses pembelajaran. Dengan 

penilaian formatif diharapkan guru dapat memperbaiki program pengajaran dan 

strategi pelaksanaannya. 

Penilaian sumatif adalah penilaian yang dilaksanakan pada akhir unit 

program, yaitu akhir catur wulan, akhir semester, dan akhir tahun. Tujuannya 

adalah untuk melihat hasil yang dicapai oleh para peserta didik, yakni seberapa 

jauh tujuan-tujuan kurikuler dikuasai oleh peserta didik. Penilaian ini berorientasi 

kepada produk, bukan kepada proses. 

Penilaian diagnostik adalah penilaian yang bertujuan untuk melihat 

kelemahan-kelemahan peserta didik serta faktor penyebabnya. Penilaian ini 

dilaksanakan untuk keperluan bimbingan belajar, pengajaran remedial (remedial 

teaching), menemukan kasus-kasus, dan lain-lain. Soal-soal tentunya disusun agar 

dapat ditemukan jenis kesulitan belajar yang dihadapi oleh peserta didik.   

Penilaian selektif adalah penilaian yang bertujuan untuk keperluan seleksi, 

misalnya ujian sariangan masuk ke lembaga pendidikan tertentu.  
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Penilaian penempatan adalah penilaian yang ditujukan untuk mengetahui 

keterampilan prasyarat yang diperlukan bagi suatu program belajar dan 

penguasaan belajar seperti yang diprogramkan sebelum memulai kegiatan belajar 

untuk program itu. Dengan perkataan lain, penilaian ini berorientasi kepada 

kesiapan peserta didik untuk menghadapi program baru dan kecocokan program 

belajar dengan kemampuan peserta didik.  

Dari segi alatnya, penilaian hasil belajar dapat dibedakan menjadi tes dan 

bukan tes (nontes). Tes ini ada yang diberikan secara lisan (menuntut jawaban 

secara lisan), ada tes tulisan (menuntut jawaban jawaban secara tulisan), dan ada 

tes tindakan (menuntut jawaban dalam bentuk perbuatan). 

Sedangkan di MI Tarbiyatul Athfal dalam pembelajarannya memang 

menggunakan penilaian tes, tetapi penilaiannya hanya sebatas untuk mengetahui 

sejauh mana kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran saja, tanpa 

memperhatikan tindak lanjut dan pertanggung jawaban pihak sekolah kepada 

pihak-pihak yang berkepentingan. Sedangkan untuk macam-macam penilaian 

Tarbiyatul Athfal hanya menggunakan tes saja, padahal dengan membatasi satu 

penilaian sama juga membatasi penilaian terhadap peserta didik secara 

keseluruhan.  

Menurut peneliti, bahwa dalam menilai peserta didik seharusnya 

menggunakan beberapa cara penilaian, agar peserta didik bisa dinilai secara 

maksimal dan juga tidak merugikan peserta didik. Apabila penilaian dibatasi 

dengan satu penilaian saja, peserta didik akan terugikan dan seorang guru tidak 
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bisa menilai secara keseluruhan. Macam-macam penilaian dalam pembelajaran, 

belum berlaku di MI Tarbiyatul Athfal, sehingga dengan adanya perbedaan 

tersebut dapat diketahui bahwa di MI Tarbiyatul Athfal dalam penilaian 

pembelajarannya masih menggunakan satu penilaian saja yaitu penilaian tes. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Metode yang digunakan dalam pembelajaran baca tulis Al-Qur‟an di MI 

Tarbiyatul Athfal masih menggunakan metode Baghdadiyah. Adapun 

langkah-langkah pembelajaran metode Baghdadiyah, yang pertama harus 

menghafalkan 29 huruf hijaiyah dan empat markah fathah, kasroh, 

dhummah, dan tanwin terlebih dahulu serta pembelajarannya di eja. 

Sedangkan kelebihan metode Baghdadiyah, bagi peserta didik yang hafal 29 

huruf hijaiyah dan empat markah fathah, kasroh, dhummah, dan tanwin, akan 

cepat selesai sesuai batasan waktu yang di buat oleh guru. Sedangkan peserta 

didik yang belum hafal 29 huruf hijaiyah dan empat markah fathah, kasroh, 

dhummah, dan tanwin, akan tertinggal dari peserta didik yang lain. 

2. Media yang digunakan dalam pembelajaran baca tulis Al-Qur‟an di MI 

Tarbiyatul Athfal adalah papan tulis, sedangkan media beserta sumber 

belajarnya berupa  buku panduan metode Baghdadiyah. 

3. Penilaian yang digunakan dalam pembelajaran baca tulis Al-Qur‟an di MI 

Tarbiyatul Athfal adalah penilaian tes secara lisan dan tes secara tertulis. 
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B. Saran 

1. Bagi lembaga MI Tarbiyatul Athfal Pulosari Jambon Ponorogo, secara umum 

perlu adanya penambahan-penambahan fasilitas, terutama fasilitas untuk 

pembelajaran baca tulis Al-Qur‟an. Sehingga membuat peserta didik lebih 

bersemangat lagi untuk belajar Al-Qur‟an. 

2. Bagi Guru pengajar Al-Qur‟an diharapkan untuk menambah metode, media, 

dan penilaian pembelajaran baca tulis Al-Qur‟an, sehingga kualitas peserta 

didik menjadi lebih baik dan peserta didik lebih bersemangat untuk belajar 

Al-Qur‟an.  

3. Bagi peneliti yang akan datang hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

acuan bagi penilitiannya, khususnya penelitian tentang pembelajaran baca 

tulis Al-Qur‟an. 

 

 


