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ABSTRAK 

Nurkayati, Siti. 2019. Pembelajaran Al-Qur’an metode Wafa di MI Nurul Huda Grogol 

Sawoo Ponorogo. Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Ponorogo. Pembimbing, Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag. 

Kata Kunci: Pembelajaran Al-Qur’an, Metode Wafa. 

Al-Qur‟an adalah kalam Allah berupa mukjizat yang diturunkan oleh kepada 

manusia melalui malaikat jibril dengan perantara Nabi Muhammad SAW. Berbicara 

mengenai belajar Al-Qur‟an fenomena yang berada di sekolah masih banyak peserta 

didik yang belum lancar dalam membaca kitab suci Al-Qur‟an karena mereka belum 

memiliki rasa cinta untuk mempelajari Al-Qur‟an. Sekarang ini banyak sekali metode 

yang digunakan untuk mempelajari Al-Qur‟an, dari berbagai metode yang ada di 

masyarakat diharapkan dapat giat dalam mempelajari kitab suci Al-Qur‟an. Metode 

yang menyenangkan akan menumbuhkan jiwa untuk lebih mencintai Al-Qur‟an. 

Seperti yang diterapkan MI Nurul Huda Grogol Sawoo Ponorogo yang merupakan 

salah saatu Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang menerapkan belajar Al-Qur‟an metode 

Wafa.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) persiapan pembelajaran Al-

Qur‟an metode Wafa di MI Nurul Huda Grogol Sawoo Ponorogo (2) pelaksanaan 

pembelajaran Al-Qur‟an metode Wafa di MI Nurul Huda Grogol Sawoo Ponorogo (3) 

evaluasi pembelajaran Al-Qur‟an metode Wafa di MI Nurul Huda Grogol Sawoo 

Ponorogo (4) dampak dari pembelajaran Al-Qur‟an metode Wafa di MI Nurul Huda 

Grogol Sawoo Ponorogo. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh 

selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis data Miles dan Huberman yaitu 

reduksi (reduction data), panyajian data, dan penarikan kesimpulan.  

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: (1) dalam persiapan proses 

pembelajaran, langkah sebelum memasuki kelas untuk pembelajaran Wafa guru 

menyiapkan materi,seperti menggunakan RPP yang sudah ada pada buku pedoman 

Wafa serta menyiapkan metode pembelajaran yang akan digunakan dalam 

menyampaikan materi. (2) dalam pelaksanaan pembelajaran Al-Qur‟an metode Wafa 

di MI Nurul Huda Grogol Sawoo Ponorogo ini dengan menggunakan langkah-langkah 

5P yaitu pembukaan, pengalaman, pengajaran, penilaian dan penutupan. (3) kegiatan 

penilaian pembelajaran Al-Qur‟an dengan menggunakan metode Wafa dilaksanakan 

pada saat pembelajaran atau penilaian pada pokok bahasan, penilaian yang 

dilaksanakan untuk kenaikan pada jilid Wafa selanjutnya, dan penilaian akhir 

(Munaqosyah). (4) adanya pembelajaran Al-Qur‟an metode Wafa ini berdampak 

positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu para siswa sangat menyukai dan senang 

belajar Al-Qur‟an dengan menggunakan metode yang baru digunakan di madrasah ini. 

Dengan sikap mereka yang menyukai dan senang dengan adanya pembelajaran ini 

diharapkan dapat mencapai hasil yang memuaskan. Adapun dampak negatifnya yaitu 

anak-anak masih belum mampu beradaptasi adanya pembelajaran Al-Qur‟an Wafa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Belajar adalah suatu aktivitasyang dilakukan seseorang dengan sengaja dalam 

keadaan sadar untuk memperoleh suatu konsep, pemahaman, atau pengetahuan baru 

sehingga memungkinkan seseorang terjadinya perubahan perilaku yang relatif tetap 

baik dalam berpikir, merasa, maupun dalam bertindak.
1
 

Pembelajaran atau pengajaran adalah upaya untuk membelajarkan siswa. 

Pengajaran berlangsung sebagai suatu proses saling mempengaruhi antara guru dan 

siswa. Keduanya ini memiliki hubungan komunikasi  dan interaksi. Di satu sisi guru 

mengajar pihak dan di sisi lain siswa belajar. Keduanya menunjukkan aktifitas 

seimbang hanya berbeda perannya saja.
2
 

Kemampuan dalam belajar merupakan sebuah karunia yang diberikan Allah 

SWT. yang mana mampu membedakan manusia satu dengan yang lain. Allah SWT. 

menciptakan manusia dengan segala kelebihan dan kekurangan yang tidak diberikan 

kepada makhluk lain, yaitu diberikannya akal kepada manusia untuk dapat belajar dan 

menjadi pemimpin di dunia. 

Proses dalam belajar mengajar perlu direncanakan agar pembelajaran 

berlangsung dengan baik dan mencapai hasil yang diharapkan. Setiap perencanaan 

berkenaan dengan pemikiran tentang apa yang akan dilakukan.Hasil dari belajar orang 

maka seseorang akan memiliki ketrampilan, pengetahuan, sikap dan nilai. Timbulnya 

                                                           
1
Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaaran di Sekolah Dasar, (Yogyakarta: Prenadamedia Group, 

2012), 4. 
2
Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 54. 
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kapabilitas tersebut adalah dorongan dari stimulus yang berasal dari lingkungan dan 

proses kognitif yang dilakukan oleh orang yang sedang belajar. 

Berbicara tentang belajar dan pembelajaran, keduanya mempunyai keterkaitan 

yang erat, saling mempengaruhi satu dengan lainnya yang mempunyai hubungan yang 

tak dapat dipisahkan. Dalam Islam pun belajar ataupun menuntut ilmu merupakan 

suatu kewajiban bagi setiap yang beragama. Apalagi dengan mempelajari Al-Qur‟an 

mempunyai kewajiban untuk mempelajarinya, karena sebaik-baik diantara kalian 

adalah yang mempelajari Al-Qur‟an dan mengajarkannya. 

Al-Qur‟an adalah kalam Allah yang berupa mukjizat yang diturunkan oleh 

Allah kepada manusia, melalui malaikat Jibril dengan perantaraan rasul terakhir yaitu 

Muhammad SAW. dan membaca Al-Qur‟an bernilai ibadah bagi yang 

membacanya.
3
Al-Qur‟an merupakan kitab suci yang sangat sempurna bagi umat Islam 

yang nantinya bagi siapa yang mencintai Al-Qur‟an ia akan menjadi penolongnya di 

dunia dan di akhirat kelak. 

Al-Qur‟an merupakan petunjuk bagi  orang-orang yang beriman dan bertakwa. 

Di dalam Al-Qur‟an sendiri terdapat rahmat yang besar dan pelajaran yang sangat 

berharga bagi orang-orang yang beriman. Al-Qur‟an merupakan petunjuk yang dapat 

mengeluarkan manusia dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Al-

Qur‟an pula lah yang akan menolong besok di hari kiamat kepada orang-orang yang 

dengan ikhlas mempelajari Al-Qur‟an.  

Mempelajari Al-Qur‟an adalah salah satu ibadah bagi umat muslim yang 

mestinya pertama kali dilakukan, sebelum melakukan amal ibadah yang lain. Perintah 

yang pertama kali diturunkan oleh Allah SWT. kepada Nabi Muhammad SAW. adalah 

                                                           
3
Rif‟at Syauqi Nawawi, Kepribadian Qur’ani, (Jakarta: Amzah, 2014), 239. 
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perintah untuk membaca Al-Qur‟an dan merupakan wahyu yang pertama kali 

diturunkan melalui perantaraan Malaikat Jibri.
4
 

Berbicara mengenai Al-Qur‟an realita sekarang ini banyak kita temui 

masyarakat yang belum bisa membaca kitab suci Al-Qur‟an bahkan sama sekali belum 

bisa membaca Al-Qur‟an. Hal ini disebabkan karena keterbatasan ilmu yang mereka 

miliki serta keterbatasan waktu mereka untuk mempelajarinya. Di sisi lain fenomena 

yang berada di sekolah masih banyak peserta didik yang belum lancar dalam 

membaca kitab suci Al-Qur‟an karena mereka belum memiliki rasa cinta untuk 

mempelajari Al-Qur‟an, atau mungkin mereka belum menemukan hal yang 

menyenangkan  untuk mempelajari dan mencintai kitab suci Al-Qur‟an. 

Dalam proses pendidikan, pembelajaran merupakan sebuah upaya yang 

dilakukan untuk memperoleh beberapa pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang 

diperlukan dalam melakukan suatu pekerjaan. Upaya yang dilakukan untuk 

meningkatkan efektifitas proses pembelajaran dilakukan tanpa henti. Dalam halini 

roses pembelajaran dapat dipandang sebagai komponen yang sangat penting yang 

memiliki fungsi satu dengan lainnya. 

Mengamati fenomena sekarang ini kita telah sampai pada zaman bahwa tidak 

ada bangsa yang hebat kecuali berhasil membangun manusianya secara berkualitas 

yang berwawasan luas dan berjiwa religi. Tidak ada bangsa yang berhasil membangun 

manusianya secara berkualitas kecuali memiliki sistem dan praktik pendidikan yang 

bermutu. Pada sisi lain, tidak ada sistem dan praktik pelaksanaan proses 

pendidikanyang baikdan bermutu di suatu lembaga kecuali memiliki guru yang 

bermutu dan mempunyai manajemen yang bagus. Jadi, untuk menciptakan sebuah 

                                                           
4
http://membaca-alqur‟an.blogspot.com(di akses: 06 Desember 2018 pukul 06:36) 

http://membaca-alqur'an.blogspot.com/
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lembaga pendidikan yang bagus dan berkualitas maka suatu lembaga perlu 

mempunyaisistem manajemen yang bagus dan berkualitas pula. 

Pendidikan di era modern saaat ini telah berkembang dengan beragam bentuk 

dan metode yang ditawarkan. Pendidikan agama Islam dan Al-Qur‟an, sebagai salah 

satu pilar penting pembangunan peradaban masyarakat Indonesia, ternyata belum 

mendapatkan perhatian yang serius. Hal ini terlihat dari penerapan sistem Pendidikan 

Agama Islam dan Al-Qur‟an yang bersifat monoton dari sisi metodologi dan bersifat 

parsial bila di tinjau dari subtansi dan output pembelajarannya. Alhasil, sistem 

pendidikan ini menghasilkan generasi yang hanya bisa membaca Al-Qur‟an dengan 

kemampuan ala kadarnya. Penanaman rasa cinta dan kedekatan pada Al-Qur‟an pun 

nyaris tidak menjadi prioritas dalam pembelajaran. Apalagi penanaman kesadaran 

beribadah dan penumbuhan akhlak Islami yang mulia, sehingga banyak murid muslim 

yang bisa baca Al-Qur‟an tetapi mengalami degradasi ibadah dan moral.
5
 Sekarang ini 

banyak sekali metode yang digunakan untuk mempelajari Al-Qur‟an, dari berbagai 

metode yang ada di masyarakat diharapkan dapat giat dalam mempelajari kitab suci 

Al-Qur‟an. Metode yang menyenangkan akan menumbuhkan jiwa untuk lebih 

mencintai Al-Qur‟an. Seperti yang diterapkan MI Nurul Huda Grogol Sawoo 

Ponorogo yang merupakan salah saatu Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang menerapkan 

belajar Al-Qur‟an metode Wafa. Tujuannya adalah agar peserta didiknya lebih 

mencintai Al-Qur‟an dan menjadikannya bekal untuk kehidupannya di dunia dan di 

akhirat kelak. 

Metode Wafa adalah pembelajaran Al-Qur‟an dengan otak kanan. Wafa 

sebenarnya merupakan pengembangan dari berbagai metode seperti Iqro‟ dan 

                                                           
5
Tim Wafa, Buku Pintar Guru Al-Qur’an Wafa Belajar Al-Qur’an Metode Otak Kanan, (Surabaya: PT 

Media Tama, 2017) 1. 
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Ummi.Pembelajarannya dengan berbagai cara antara lain: dengan Tilawah, Tahfidz, 

Tarjamah, Tafhim dan Tafsir.
6
 

Dalam pembelajaran Al-Qur‟an dengan menggunakan metode Wafa ini 

dikemas dengan strategi quantum teaching.Pembelajaran quantum teaching ini 

disasarkan pada anggapan bahwa semua kehidupan merupakan energi yang dapat 

diubah menjadi cahaya. Artinya, interaksi-interaksi ini mengubah kemampuan dan 

bakat alamiah yang ada pada guru maupun siswa menjadi cahaya yang bermanfaat 

bagi kehidupan mereka yang akan datang dalam belajar secara aktif dan efisien. 

Pembelajaran Al-Qur‟an metode Wafa dilakukan dengan cara memaksimalkan 

fungsi otak kanan. Banyak diantara kitayang tidak menyadari betapa hebatnya otak 

kanan. Karena terbiasa menggunakan otak kiri dan mengesampingkan otak kanan 

yang menurut penelitian dinilai memiliki kecanggihan tersendiri banyak pendidik 

yang bersifat kaku, sistematis dan logis sehingga membuat peserta didik sulit untuk 

menerimamateri pelajaran yang telah disampaikan. Padahal jika otak kanan 

bisadiaktifkan maka seorang akan sangat fleksibel, kreatif, inofatif dan imajinatif.
7
 

Dari uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji masalah 

persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi serta dampak dari Pembelajaran Al-Qur‟an 

metode Wafa. Oleh karena itu, penulis mengambil sebuah judul: 

“PEMBELAJARAN AL-QUR‟AN METODE WAFA DI MI NURUL HUDA 

GROGOL SAWOO PONOROGO” 

 

 

 

                                                           
6
https://wafaindonesia.or.id(di akses: 06 Desember 2018 pukul: 06:40) 

7
Tim Wafa, Buku Pintar Guru Al-Qur’an Wafa Belajar Al-Qur’an Metode Otak Kanan, (Surabaya: PT 

Kualita Media Tama, 2017), 6. 

https://wafaindonesia.or.id/
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B. Fokus Penelitian 

Berawal dari latar belakang di atas, maka penelitian ini difokuskan pada 

Pembelajaran Al-Qur‟an metode Wafa. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian di atas, maka dapat 

dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana persiapan pembelajaran Al-Qur‟an metode Wafa di MI Nurul Huda 

Grogol Sawoo Ponorogo? 

2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran Al-Qur‟an metode Wafa di MI Nurul Huda 

Grogol Sawoo Ponorogo? 

3. Bagaimana evaluasi pembelajaran Al-Qur‟an metode Wafa di MI Nurul Huda 

Grogol Sawoo Ponorogo? 

4. Bagaimana dampak pembelajaran Al-Qur‟an metode Wafa terhadap siswa di MI 

Nurul Huda Grogol Sawoo Ponorogo? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian 

ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana persiapan pembelajaran Al-Qur‟an metode Wafa di 

MI Nurul Huda Grogol Sawoo Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembelajaran Al-Qur‟an metode Wafa 

di MI Nurul Huda Grogol Sawoo Ponorogo. 

3. Untuk mengetahui bagaimana evaluasi pembelajaran Al-Qur‟an metode Wafa di 

MI Nurul Huda Grogol Sawoo Ponorogo. 

4. Untuk mengetahui dampak dari pembelajaran Al-Qur‟an metode Wafa terhadap 

siswa di MI Nurul Huda Grogol Sawoo Ponorogo. 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan khususnya dalam mengkaji pembelajaran Al-Qur‟an metode Wafa. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Sekolah, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebuah 

referensi ataupun bahan perbandingan kajian  yang dapat digunakan lebih lanjut 

dalam mengkaji Pembelajaran Al-Qur‟an metode Wafa. 

b. Bagi Pendidik, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan 

evaluasi dalam Pembelajaran Al-Qur‟an. 

c. Bagi Siswa, hasil dari penelitian ini diharapkan kualitas belajar Al-Qur‟an siswa 

dengan menggunakan metode Wafa menjadi lebih baik. 

3. Secara kepustakaan  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber 

referensi tertulis mengenai pembelajaran Al-Qur‟an metode Wafa. 
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F. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah penyusunan dalam skripsi, maka penulis memberikan 

gambaran tentang garis besar cakupan penulisan skripsi dalam sistematika 

pembahasan sebagai berikut: 

BAB Pertama: di dalamnya memuat tentang latar belakang masalah, fokus 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika 

pembahasaan. 

BAB Kedua: Telaah Hasil Penelitian Terdahulu dan Kajian Teori yang di 

dalamnya memuat tentang pembelajaran Al-Qur‟andan pembelajaran Al-Qur‟an 

metodeWafa. 

BAB Ketiga: Metode Penelitian yang di dalamnya memuat tentang pendekatan 

dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian data dan sumber data, 

prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, 

tahapan-tahapan penelitian. 

BAB Keempat: Temuan Penelitian yang di dalamnya memuat tentang 

deskripsi data umum dan deskripsi data khusus. 

BAB Kelima: Pembahasan yang di dalamnya memuat tentang analisis data 

yaitu hasil temuan yang didapatkan dari lapangan kemudian dianalisis untuk 

mengetahui hasilnya. 

BAB Keenam: Penutup yang di dalamnya memuat kesimpulan dan saran yang 

mempermudah pembaca dalam mengambil intisari. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN KAJIAN TEORI 

 

 

A. Telaah Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian yang terdahulu, peneliti 

menemukan beberapa penelitian yang sejenis sebagai berikut. 

Penelitian pertama adalah Mohammad Fathullah, pada tahun 2015, dengan 

judulEvaluasi Pembelajaran Program Matrikulasi Al-Qur’an melalui metode Ummi 

di STAIN Ponorogo Tahun Akademik 2014/2015. Hasil penelitiannya ditemukan 

bahwa (1) latar belakang dilaksanakannya matrikulasi Al-Qur‟an di STAIN Ponorogo 

untuk membina mahasiswa semester 1 yang tidak lolos tes baca tulis Al-Qur‟an di 

STAIN Ponorogo. (2) evaluasi pembelajaran dilakukan di akhir semester , setelah 

matrikulasi Al-Qur‟an selesai. Konsepnya ada 2 cara pertama dari pihak lembaga 

yang diberikan oleh lembaga Studi Al-Qur‟an yakni: mahasiswa matrikulasi Al-

Qur‟an dinyatakan lolos apabila mendapat nilai di atas 60. Sedangkan, kedua nilai 

hasil pembelajaran ditentukan oleh pengajar UMMI yakni dengan mengadakan tes 

akhir pelajaran. (3) kendala dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran matrikulasi al-

Qur‟an melalui metode UMMI berupa kendala teknik, yaitu: a) keterbatasan waktu, b) 

penilaian sikap, c) evaluasi tidak sesuai dengan teori yang ada.
8
 

Persamaan dari penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan peneliti 

bahwasanya keduanya sama-sama menggunakan metode kualitatif dan meneliti 

pengaruh. Kemudian yang membedakan bahwa penelitian di atas meneliti evaluasi 

                                                           
8
Mohammad Fathullah, 2015, Evaluasi Pembelajaran Program Matrikulasi Al-Qur’an melalui metode 

Ummi di STAIN Ponorogo Tahun Akademik 2014/201, (diakses:1 Januari 2019). 
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pembelajaran program matrikulasi Al-Qur‟an melalui metode Ummi, sedangkan 

penelitian ini adalah meneliti persiapan pembelajarannya, proses pembelajarannya 

hingga evaluasi serta dampak dari pembelajaran metode Wafa bagi siswa di MI Nurul 

Huda Grogol Sawoo Ponorogo. 

Penelitian kedua adalah Lailatul Mufida, pada tahun 2016, dengan 

judulImplementasi Pembelajaran Al-Qur’an melalui Metode Wafa di Griya Al-Qur’an 

Al-Furqon.Pada penelitian ini menjelaskan tentang implementasi pembelajaran al-

Qur‟an melalui metode Wafa di Griya Al-Qur‟an Al-Furqon Ponorogo. Latar belakang 

pelaksanaan pembelajaran Al-Qur‟an melalui metode Wafa di Griya Al-Qur‟an Al-

Furqon Ponorogo di antaranya yaitu: selama ini pembelajaran Al-Qur‟an terkesan 

kaku dan monoton sehingga anak merasa tidak nyaman dan bosan, pembelajaran Al-

Qur‟an yang ada dilaksanakan dengan sistem yang tidak terprogram dengan baik, 

pembelajaran Al-Qur‟an yang menyenangkan dengan hasil yang memuaskan harus 

segara terwujud, dan kebutuhan lembaga pendidikan Al-Qur‟an sejak usia PAUD 

(Pendidikan Al-Qur‟an Usia Dini) sampai PAUS (Pendidikan Al-Qur‟an Usia Senja).  

Implementasi pembelajaran Al-Qur‟an melalui metode Wafa di Griya Al-

Qur‟an Al-Furqon Ponorogo meliputi kegiatan persiapan sebelum pembelajaran yaitu 

sebagaimana atau perancangan pembelajaran (smart teaching), pelaksanaan 

pembelajaran yaitu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh tim Wafa Yayasan 

Syafaatul Qur‟an Indonesia (YAQIN) Surabaya dalam buku panduan Wafa 

diantaranya menggunakan strategi pembelajaran quantum teaching TANDUR 

(Tumbuhan, Alami, Namai, Demonstrasi, Ulangi dan Rayakan) dan evaluasi 

pembelajaran. Dampak dari implementasi pembelajaran Al-Qur‟an melalui metode 

Wafa diantaranya yaitu:  
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a. Dampak positif: para peserta didik lebih antusias belajar Al-Qur‟an. Menyukai dan 

bisa menerima metode Wafa sehingga pembelajaran bisa berjalan lancar dan 

mencapai hasil yang maksimal serta lembaga pendidikan Al-Qur‟an Griya Al-

Qur‟an Al-Furqon Ponorogo mulai dipercaya dan sekarang semakin banyak 

peminatnya dari semua kalangan.  

b. Dampak negatif: ketika siswa sering tidak masuk tanpa izin maka ini akan 

menghambat proses pembelajaran dan membutuhkan penanganan yang lebih 

intensif. Selain itu sarana yang kurang memadai mengakibatkan pembelajaran 

berlangsung kurang maksimal.
9
 

Persamaan dari penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan peneliti 

bahwasanya keduanya sama-sama menggunakan metode kualitatif dan sama-sama 

membahas mengenai metode Wafa serta meneliti pengaruh. Kemudian yang 

membedakan bahwa penelitian di atas meneliti implementasi pembelajaran Al-Qur‟an 

melalui metode Wafa, sedangkan penelitian ini adalah persiapan pembelajarannya, 

proses pemblajarannya hingga evaluasi serta dampak dari pembelajaran metode  Wafa 

bagi siswa di MI Nurul Huda Grogol Sawoo Ponorogo. 

Penelitian ketiga adalah Qurrota A‟yun Via Nurrahma pada tahun 2018. 

Dengan judul Penerapan Metode Wafa Dalam Meningkatkan Keberhasilan Pada 

Program Tahfidzul Qur’an Siswa kelas 6 di SDIT Nurul Fikri Sidoarjo.Hasil dan 

dampak dari penelitian ini adalah: 

a. Dalam penerapannya pada siswa kelas 6 di SDIT Nurul Fikri Sidoarjo metode 

Tahfidzul Qur‟an Wafa belum diterapkan secara utuh dengan gerakan, karena 

siswa kelas 6 masih dalam tahap peralihan dari metode sebelumnya yaitu Ummi. 
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Lailatul Mufida, pada tahun, 2016, Implementasi Pembelajaran Al-Qur’an melalui Metode Wafa di Griya 

Al-Qur’an Al-Furqon. (diakses: 4 Desember 2018) 
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Materi hafalan juz 30 dan 29 sudah tersampaikan secara utuh pada semester 

1sehingga pada semester ini kegiatan pembelajaran Al-Qur‟an hanyameliputi 

murojaah dan acak lanjut untuk persiapan munaqosah. 

b. Metode Wafa terhitung telah mencapai keberhasilan dengan tolakukur pada tahun 

pertama penerapannya SDIT Nurul Fikri telahmewisudakan siswa-siswinya dalam 

bidang tahfidzul Qur‟an. Selain itu pada tahun ke 3 ini, lebih dari setengah jumlah 

siswakelas 6 SDIT Nurul Fikri telah siap melakukan munaqasah tahfidzjuz 30 dan 

29.
10

 

Persamaan dari penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan peneliti 

bahwasanya keduanya sama-sama menggunakan metode kualitatif. Kemudian yang 

membedakan bahwa penelitian di atas menelitiPenerapan Metode Wafa Dalam 

Meningkatkan Keberhasilan Pada Program Tahfidzul Qur‟an, sedangkan penelitian ini 

adalah Pembelajaran Al-Qur‟an metodeWafa yang mencangkup persiapan 

pembelajarannya, proses pemblajarannya hingga evaluasi serta dampak dari 

Pembelajaran metode  Wafa bagi siswa di MI Nurul Huda Grogol Sawoo Ponorogo. 

B. Kajian Teori 

1. Pengertian Belajar dan Pembelajaran 

Belajar merupakan tindakan dan perilaku siswa yang kompleks sebagai 

tindakan, belajar hanya dialami oleh siswa sendiri. Siswa adalah penentu terjadi 

atau tidaknya proses belajar. Proses belajar terjadi karena siswa memperoleh 

sesuatu yang ada di lingkungan sekitar. Menurut Gagne, belajar merupakan 

kegiatan yang kompleks. Hasil belajar berupa kapabilitas. Setelah belajar, orang 

memiliki ketrampilan, pengetahuan, sikap dan nilai. Timbulnya kapabilitas tersebut 
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Qurrota A‟yun Via Nurrahma, 2018, Penerapan Metode Wafa Dalam Meningkatkan Keberhasilan Pada 

Program Tahfidzul Qur’an Siswa kelas 6 di SDIT Nurul Fikri Sidoarjo. (diakses:4 Desember 2018) 
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adalah dari stimulus yang berasal dari lingkungan dan proses kognitif yang 

dilakukan oleh yang sedang belajar. 

Dengan demikian, belajar adalah seperangkat proses kognitif yang 

mengubah sifat stimulasi lingkungan, melalui pengolahan informasi, menjadi 

kapabilitas baru. Menurut Piaget, pengetahuan dibentuk oleh individu. Sebab, 

individu melakukan interaksi terus-menerus dengan lingkungan.
11

 

Pembelajaran secara umum adalah kegiatan yang dilakukan guru sehingga 

tingkah laku siswa berubah ke arah yang lebih baik. Pembelajaran adalah upaya 

guru menciptakan iklim dan pelayanan terhadap kemampuan, potensi, minat, bakat 

dan kebutuhan siswa yang amat beragam agar terjadi interaksi optimal antara guru 

dan siswa serta antar siswa. 

Salah satu sasaran pembelajaran adalah membangun gagasan sainstifik 

setelah siswa berinteraksi dengan lingkungan, peristiwa dan informasi dari 

sekitarnya. Pada dasarnya, semua siswa memiliki gagsan atau pengetahuan awal 

yang sudah terbangun dalam wujud skemata. Dari pengetahuan awal dan 

pengalaman yang ada, siswa menggunakan informasi yang berasal dari 

lingkungannya dalam rangka mengontruksi interprestasi pribadi serta makna-

maknanya. 

Peristiwa belajar yang disertai proses pembelajaran akan lebih terarah dan 

sistematik daripada belajar yang hanya dari pengalaman dalam kehidupan sosial di 

masyarakat. Hal ini karena belajar dengan pembelajaran melibatkan peran serta 

guru, bahan belajar dan lingkungan kondusif yang sengaja diciptakan. 
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Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: Rineka Cipta), 13. 
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a. Merencanakan Program Belajar Mengajar 

Proses belajar mengajar perlu direncanakan agar pembelajaran 

berlangsung dengan baik dan mencapai hasil yang diharapkan. Setiap 

perencanaan berkenaan dengan pemikiran tentang apa yang akan dilakukan. 

Perencanaan program belajar mengajar memperkirakan mengenai tindakan 

yang akan dilakukan pada saat melaksanakan unsur pembelajaran. Isi 

perencanaan yaitu mengatur dan menetapkan unsur-unsur pembelajaran seperti 

tujuan, bahan atau isi, metode, alat dan sumber serta penilaian.  

Menurut Suryadi dan Mulyana, program belajar mengajar adalah 

proyeksi mengenai kegiatan yang harus dilakukan siswa selama pembelajaran 

berlangsung. Dalam kegiatan tersebut, secara terperinci dijelaskan ke mana 

siswa itu akan dibawa (tuuan), apa yang harus dipelajari (isi bahan pelajaran), 

bagaimana siswa mempelajarinya ( metode dan teknik), dan bagaimana guru 

mengetahui bahwa siswa telah mencapainya (penilaian). Unsur-unsur utama 

yang harus ada dalam perencanaan pengajaran yaitu: 

1) Tujuan yang hendak dicapai, berupa tingkah laku yang diinginkan untuk 

siswa setelah terjadinya proses belajar mengajar. 

2) Bahan pelajaran atau isi pelajaran yang mengantarkan siswa untuk 

mencapai tujuan. 

3) Metode dan teknik yang digunakan, yaitu bagaimana proses belajar 

mengajar yang akan diciptkan guru agar siswa mencapai tujuan 

pembelajaran. 
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4) Penilaian, yaitu bagaimana menciptakan dan menggunakan alat untuk 

mengetahui tujuan pembelajaran tercapai dengan baik atau tidak.
12

 

Merencanakan program belajar mengajar merupakan proyeksi guru 

mengenai kegiatan yang harus dilaksanakan siswa selama pembelajaran 

berlangsung yang mencakup, merumuskan tujuan, menguraikan deskripsi 

satuan bahasan, merancang kegiatan belajar mengajar, memilih berbagai media 

dan sumber belajar dan merencanakan penilaian penguasaan tujuan. 

b. Melaksanakan Proses Belajar Mengajar 

Dalam kegiatan proses pembelajaran, guru harus aktif menciptakan dan 

menumbuhkan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan rencana yang telah 

disusun. Seorang guru harus mengambil keputusan atas dasar penilaian yang 

tepat. Pengetahuan dalam teori belajar mengajar dan pengetahuan tentang 

siswa, diperlukan pula kemahiran dan ketrampilan teknik dalam belajar, 

misalnya teknik dalam mengajar, penggunaan alat bantu dalam pengajaran, 

penggunaan metode mengajar dan ketrampilan menilai belajar siswa. 

Baharudin Harahap menyatakan bahwa kemampuan yang harus dimiliki 

guru dalam melaksanakan program mengajar adalah sebagai berikut: 

1) Memotivasi siswa untuk belajar sejak awal membuka sampai menutup 

pelajaran 

2) Mengarahkan tujuan pembelajaran 

3) Menyajikan pelajaran dengan metode yang relevan dengan tujuan 

pembelajaran 

4) Melakukan pemantapan belajar 

5) Menggunakan alat-alat bantu pengajaran dengan baik dan benar 
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Hamdani, Strategi Belajar Mengajar, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 57. 
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6) Melaksanakan layanan bimbingan penyuluhan 

7) Memperbaiki program belajar mengajar 

8) Melaksanakan hasil penilaian belajar.
13

 

Penyampaian dalam materi pelajaran harus dilakukan secara terencana 

dan sistematis sehungga tujuan pengajaran dapat dikuasai oleh siswa secara 

efektif dan efisien. Kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar terlihat dalam mengindentifikasi 

karakteristik dan kemampuan awal siswa, kemudian mendiagnosis, menilai 

dan merespons setiap perubahan perilaku siswa. 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melaksanakan proses dalam 

pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang didalamnya berlangsung 

hubungan antar manusia, dengan tujuan membantu perkembangan dan 

mendorong keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Pada dasarnya, 

melaksanakan proses dalam pembelajaran adalah menciptakan lingkungan dan 

suasana yang menimbulkan perubahan struktur kognitif pada siswa.
14

 

c. Melaksanakan Penilaian Proses Belajar Mengajar 

Penilaian dalam proses pembelajaran bertujuan untuk mengetahui 

keberhasilan perencanaan kegiatan belajar mengajar yang telah disusun dan 

dilaksanakan. Penilaian ini menentukan baik tidaknya program atau kegiatan 

yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
15

 

Tujuan utama penilaian dalam proses belajar mengajar adalah 

mendapatkan informasi yang akurat mengenai tingkat pencapaian tujuan 
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Baharudin Harahap, Supervisi Pendidikan yang Dilaksanakan oleh Guru, Kepala Sekolah, Penilik, 

Pengawas Sekolah, (Jakarta: Damai Jaya, 1983), 32. 
14

Hamdani, Strategi Belajar Mengajar, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 59. 
15

Oteng Sutisna, Administrasi Pendidikan: Dasar Teoritisuntuk Praktik Profesional, (Bandung: Angkasa, 

1985), 212. 
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intruksional oleh siswa sehingga tindak  lanjut dari hasil belajar siswa dapat 

diupayakan dan dilaksanakan. Dengan demikian, melaksanakan penilaian 

proses belajar mengajar merupakan bagian dari tugas guru yang dilaksanakan 

setelah kegiatan pembelajaran berlangsung dengan mencapai tujuan 

pembelajaran. Dengan penilaian, guru dapat mengupayakan tindak lanjut hasil 

belajar siswa. 

Untuk itu, kompetensi profesional guru mutlak diperlukan. Kompetensi 

profesional guru merupakan kemampuan dasar seorang guru dalam 

melaksanakan tugas dan kewajibannya, baik sebagai pengajar maupun pendidik 

dengan penuh rasa tanggung jawab dan layak. Kompetensi profesional guru 

dikelompokkan dalam dua bagian, yaitu kompetensi subtantif dan nonsubtantif. 

Kompetensi subtantif diartikan sebagai kemampuan dalam melaksanakan tugas 

keguruan yang dapat dilihat dari kemampuan merencanakan program belajar 

mengajar, mengelola dan melaksanakan proses belajar mengajar, dan 

melakukan evaluasi hasil proses belajar mengajar. Adapun kompetensi 

nonsubtanttif diartikan sebagai kemampuan dalam hal landasan dan wawasan 

pendidikan, serta kepribadian, profesi dan pengembangan dari guru yang 

bersangkutan.
16

 

Jenis-jenis evaluasi belajar: 

1) Evaluasi formatif 

Evaluasi formatif adalah evaluasi yang ditunjukkan untuk 

memperbaiaki proses belajar mengajar, dilakukan pada setiap akhir 

pembahasan suatu pokok bahasan atau topik, dan dimaksudkan untuk 

                                                           
16

Hamdani, Strategi Belajar Mengajar, (Bandung: Pustaka Setia), 2011, 59. 
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mengetahui sejauh mana suatu proses pembelajaran telah berjalan 

sebagaimana direncanakan.
17

 

Dari hasil evaluasi ini akan diperoleh gambaran siapa saja yang 

telah berhasil dan siapa saja yang dianggap belum berhasil, untuk 

selanjutnya diambil tindakan-tindakan yang tepat. Tindak lanjut dari 

evaluasi ini adalah memberikan remidial bagi siswa yang belum berhasil, 

yaitu bantuan khusus yang diberikan kepada siswa yang mengalami 

kesulitan memahami suatu pokok bahasan tertentu. Adapun bagi siswa yang 

telah berhasil akan melanjutkan pada topik berikutnya, bahkan bagi mereka 

yang memiliki kemampuan lebih akan diberikan pengayaan, yaitu materi 

tambahan yang sifatnya perluasan dan pendalaman dari topik yang telah 

dibahas. 

Dengan demikian, evaluasi formatif adalah evaluasi yang 

dilaksanakan ketika program pembelajaran sedang dilaksanakan dari awal 

sampai akhir program pembelajaran selesai. 

2) Evaluasi sumatif 

Evaluasi sumatif adalah evaluasi yang ditujukan untuk keperluan 

penentuan angka kemajuan atau hasil belajar siswa. Jenis evaluasi ini 

dilaksanakan setelah guru menyelesaikan pengajaran yang diprogramkan 

untuk satu semester. Kawasan bahannya sama dengan kawawasan bahan 

yang terkandung di dalam satuan program semester. 

Evaluasi sumatif dilakukan pada setiap akhir satu satuan waktu yang 

di dalamnya tercakup lebih dari satu pokok bahasan, dan dimaksudkan 

untuk mengetahui sejauh mana siswa dapat berpindah dari suatu unit ke unit 
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berikutnya.  Winkel mendefinisikan evaluasi sumatif sebagai penggunaan 

tes-tes pada akhir suatu periode pengajaran tertentu, yang meliputi beberapa 

atau semua unit pelajaran yang diajarkan dalam satu semester bahkan 

setelah selesai pembahasan suatu bidang studi. 

3) Evaluasi Penempatan 

Evaluasi penempatan adalah evaluasi yang ditunjukkan untuk 

menempatkan siswa dalam situasi belajar atau program pendidikan yang 

sesuai dengan kemampuannya. 

4) Evaluasi Diagnostik 

Evaluasi diagnostik adalah evaluasi yang ditujukan untuk membantu 

memecahkan kesulitan belajar yang dialami oleh siswa tertentu. Apabila 

jenis evaluasi formatif dan sumatif menjadi tanggung jawab guru (guru 

bidang studi), evaluasi penempatan dan diagnostik lebih merupakan 

tanggung jawab petugas bimbingan penyuluhan. 

Dengan demikian, evaluasi diagnostik merupakan evaluasi yang 

digunakan untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan yang ada pada siswa 

sehingga dapat dilakukan beberapa perlakuan yang tepat. Evaluasi 

diagnostik dapat dilakukan dalam beberapa tahapan, baik tahapan awal, 

selama proses pembelajaran maupun pada akhir proses pembelajaran.  

Pada tahap awal evaluasi dilakukan untuk mengetahui kemampuan 

atau pengetahuan prasyarat yang harus dikuasai oleh siswa. Pada tahap 

proses, evaluasi ini diperlukan untuk mengetahui bahan-bahan pelajaran 

yang masih belum dikuasai dengan baik sehingga guru dapat memberi 

bantuan secara didni agar siswa tidak tertinggal terlalu jauh. Sementara 
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pada tahap akhir, evaluasi diagnostik untuk mengetahui tingkat penguasaan 

siswa atas seluruh materi yang telah dipelajarinya.
18

 

d. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

Pada dasarnya faktor yang memperngaruhi prestasi belajar dapat 

digolongkan menjadi dua bagian, yaitu faktor dari dala m(intern) dan faktor 

dari luar(ekstern). 

1) Faktor internal 

a) Kecerdasan (intelegensi) 

Kecerdasan adalah kemampuan belajar disertai kecakapan untuk 

menyesuaikan diri dengan keadaan yang dihadapinya. Kemampuan ini 

sangat ditentukan oleh tinggi rendahnya intelegensi yang normal selalu 

menunjukkan kecakapan sesuai dengan tingkat perkembangan sebaya. 

Adakalanya perkembangan ini ditandai oleh kemajuan-kemajuan yang 

berbeda antara satu anak dengan anaak lainnya sehingga anak pada usia 

tertentu sudah memiliki tingkat kecerdasanlebih tinggi dibandingkan 

dengan kawan sebayanya. Oleh karena itu, jelas bahwa faktor 

intelegensi merupakan suatu hal yang tidak diabaikan dalam kegiatan 

belajar mengajar. Tingkat intelegensi sangat menentukan tingkat 

keberhasilan belajar siswa. Semakin tinggi intelegensi seorang siswa, 

semakin tinggi pula peluang untuk meraih prestasi yang tinggi.
19

 

b) Faktor jasmaniah atau faktor psikologis 

Kondisi jasmaniah atau fisiologis pada umumnya sangat 

berpengaruh terhadap kemampuan belajar seseorang. Uzer dan Lilis 
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mengatakan bahwa faktor jasmaniah, yaitu pancaindra yang tidak 

berfungsi sebagaimana mestinya seperti mengalami sakit, cacat tubuh 

atau perkembangan yang tidak sempurna, berfungsinya kelenjar yang 

membawa kelainan tingkah laku.
20

 

c) Sikap 

Sikap yaitu suatu kecenderungan untuk mereaksi terhadap suatu 

hal, orang, atau benda dengan suka, tidak suka, atau acuh tak acuh. 

Sikap sesseorang dapat dipengaruhi oleh faktor pengetahuan, kebiasaan 

dan keyakinan.
21

 

Dalam diri siswa harus ada sikap yang positif kepada sesama 

siswa atau kepada gurunya. Sikap positif ini akan menggerakkan untuk 

belajar. Adapun siswa yang bersikap negatif kepada sesama siswa atau 

gurunya tidak akan mempunyai kemauan untuk belajar. 

d) Minat 

Minat menurut para ahli psikologi adalah suatu kecenderungan 

untuk selalu memperhatikan dan mengingat sesuatu secara terus-

menerus.minat ini erat kaitannya dengan perasaan, terutama perasasaan 

senang. Dapat dikatakan minat itu terjadi karena perasaan senang 

terhadp sesuatu. 

Minat memiliki pengaruh yang besar terhadap belajar atau 

kegiatan. Pelajaran yang menarik siswa lebih mudah dipelajari atau 

disimpan karena minat menambah kegiatan belajar. Untuk menambah 
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Uzer Usman dan Lilis Setiawati, Upaya Optimalisasi Kegiatan Belajar Mengajar, (Bandung: Remaja 

Rosda Karya, 1993), 10. 
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minat seorang siswa di dalam menerima pelajaran, siswa diharapkan 

dapat mengembangkan minat untuk melakukannya. 

Minat belajar yang dimiliki siswa merupakan salah satu yang 

dapat memperngaruhi hasil belajarnya. Apabila seseorang mempunyai 

minat yang tinggi terhadap sesuatu, akan terus berusaha untuk 

melakukan sehingga apa yang diinginkannya dapat tercapai. 

e) Bakat 

Bakat adalah kemampuan potensial yang dimiliki seseorang 

untuk mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang. Setiap orang 

memiliki bkat dalam arti berpotensi untuk mencapai prestasi sampai 

tingkat tertentu sesuai dengan kapasitas masing-masing.
22

 

Tumbuhnya keahlian tertentu pada seseorang sangat ditentukan 

oleh bakat yang dimilikinya. Bakat mempengaruhi tinggi rendahnya 

prestasi belajar bidang-bidang studi tertentu. Dalam proses belajar, 

terutama belajar ketrampilan, bakat memegang peranan penting dalam 

mencapai suatu hasil akan prestasi yang baik. 

f) Motivasi 

Motivasi adalah segala sesuatu yang mendorong seseorang untuk 

melakukan sesuatu.
23

 Motivasi dapat menetukan baik tidaknya dalam 

mencapai tujuan sehingga semakin besar kesuksesan belajarnya. 

Kuat lemahnya motivasi belajar mempengaruhi keberhasilan 

belajar. Oleh karena itu, motivasi belajar perlu diusahakan, terutama 
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Hamdani, Strategi Belajar Mengajar,141. 
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yang berasal dari dalam diri dengan caara memikirkan masa depan yang 

penuh tantangan dan harus dihadapi untuk mencapai cita-cita. 

Motivasi dalam belajar adalah faktor yang terpenting karena hal 

tersebut merupakan keadaan yang mendorong keadaan siswa untuk 

melakukan belajar. Persoalan mengenai motivasi dalam belajar adalah 

bagaimana cara mengatur agar motivasi dapat ditingkatkan. Demikian 

pula, dalam kegiatan belajar mengajar seorang anak didik akan berhasil 

jika mempunyai motivasi untuk belajar. 

Dalam memberikan motivasi, seorang guru harus berusaha untuk 

mengarahkan perhatian siswa pada sasaran tertrntu. Dengan adanya 

dorongan dalam diri siswa, akan timbul inisiatif dengan alasan mengapa 

ia menekuni pelajaran, untuk membangkitkan motivasi kepada mereka 

supaya dapat melakukan kegiatan belajar dengan kehendak sendiri dan 

belajar secara aktif.
24

 

2) Faktor Eksternal 

a)  Keadaan keluarga 

Keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama karena 

dalam keluarga inilah anak peratma-tama mendapatkan pendidikan dan 

bimbingan, sedangkan tugas utama dalam keluarga bagi pendidikan anak  

adalah sebagai peletak dasar bagi pendidikan akhlak dan pandangan 

hidup keagamaan. 

Oleh karena itu, orangtua hendaknya menyadari bahwa 

pendidikan dimulai dari keluarga. Adapun sekolah merupakan 

pendidikan lanjutan. Peralihan pendidikan informal ke lembaga-lembaga 
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formal memerlukan kerja sama yang baik antara orangtua dan guru 

sebagai pendidik dalam usaha meningkatkan hasil belajar anak. Jalan 

kerja sama yang perlu ditingkatkan, ketika orangtua harus menaruh 

perhatian yang serius tentang cara belajar anak di rumah. Perhatian 

orangtua dapat memberikan motivasi sehingga anak dapat belajar dengan 

tekun. Hal ini karena anak memerlukan waktu, tempat, dan keadaan yang 

baik untuk belajar. 

b) Keadaan sekolah 

Sekolah merupakan pendidikan formal pertama yang sangat 

penting dalam menentukan keberhasilan belajar siswa. Oleh karena itu, 

lingkungan sekolah yang baik dapat mendorong siswa untuk belajar lebih 

giat. Keadaan sekolah ini meliputi cara penyajian pelajaran, hubungan 

guru dengan siswa, alat-alat pelajaran, dan kurikulum. Hubungan antara 

guru dan siswa yang kurang baik akan mempengaruhi ahsil-hasil 

belajarnya. 

Guru dituntut untuk menguasai bahan pelajaran yang akan 

diajarkan dan memiliki tingkah laku yang tepat dalam mengajar. Oleh 

sebab itu, guru harus menguasai bahan pelajaran yang disajikan dan 

memiliki metode yang tepat dalam mengajar.
25

 

c) Lingkungan masyarakat 

Di samping orangtua, lingkungan juga merupakan salah satu 

faktor yang berpengaruh terhadap hasil belajar siswa dalam proses 

pelaksanaan pendidikan. Lingkungan alam sekitar sangat berpengaruh 
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terhadap perkembangan pribadi anak, sebab dalam kehidupan sehari-hari 

anak akan lebih banyak bergaul dengan lingkungan tempat ian tinggal. 

Kartono berpendapat bahwa lingkungan masyarakat dapat 

menimbulkan kesukaran belajar anak, terutama anak-anak yang 

sebayanya. Apabila anak-anak yang sebaya merupakan anak-anak yang 

rajin belajar, maka anak akan terangsang untuk mengikuti jejak 

mereka.
26

 

Dapat dikatakan lingkungan membentuk kepribadian anak dalam 

pergaulan sehari-hari, seorang anak akan selalu menyesuaiakan dirinya 

dengan kebiasaan-kebiasaan lingkungannya. Oleh karena itu, apabila 

seorang siswa bertempat tinggal di suatu lingkungan temannya yang rajin 

belajar, kemungkinan besar hal tersebut akan membawa pengaruh pada 

dirinya sehingga ia akan turut belajar sebagaimana temannya. 

2. Pembelajaran Al-Qur’an 

a. Pengertian Al-Qur‟an 

Secara etimologis, Al-Quran berarti wahyu Allah yang diturunkan 

kepada Nabi MuhammadSAW. Secara berangsur-angsur dengan perantara 

Malikat Jibril, yang diriwayatkan secara mutawatir dan membacanya merupakan 

ibadah.
27

 

Al-Qur‟an adalah kalam Allah yang berupa mukjizat yang diturunkan 

oleh-Nya kepada manusia, melalui Jibril, dengan perantaraan rasul terakhir, 

Muhammad SAW. berfungsi utama sebagai makhluk psikofisik yang bernilai 

ibadah membacanya. Eksistensi dan keadaan manusia memang membutuhkan 
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petunjuk-Nya dalam menempuh kehidupan di dunia. Tanpa petunjuk-Nya, 

manusia hidup tersesat yang berakhir tidak selamat. Firman Allah SWT. 

“Turunnya Al-Qur’an itu tidak ada keraguan di dalamnya, (yaitu) dari Tuhan 

seluruh alam”. Allah menurunkannya pada bulan Ramadhan, sebagai petunjuk 

kepada manusia, juga berisi penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk-Nya itu.
28

 

Al-Qur‟an adalah dasar dan pedoman hidup bagi umat islam yang perlu 

dipelajari dan dimengerti serta diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, karena 

didalamnya memuat berbagai aturan dan tatanan hidup bagi manusia di dunia 

dan di akhirat. 

b. Fungsi Al-Qur‟an 

Al-Qur‟an diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. untuk 

disampaikan kepada umat manusia, sudah tentu memiliki banyak fungsi.
29

 Bagi 

Nabi Muhammad sendiri maupun bagi kehidupan manusia secara keseluruhan. 

Diantara fungsi Al-Qur‟an adalah sebagai berikut: 

1) Sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. yang terbesar untuk membuktikan 

bahwa beliau adalah utusan Allah SWT. dan Al-Qur‟an benar-benar firman 

Allah SWT. bukan ucapan Nabi Muhammad SAW.  

2) Sebagai penguat atas kebenaran kitab-kitab Allah SWT. yang diturunkan 

kepada rosul sebelumnya. 

3) Sebagai sumber hukum baik dalam masalah sosial,politik, ekonomi, 

pendidikan, kebudayaan, etika dan lain sebagainya. 

4) Sebagai hakim untuk menentukan baik dan buruknya suatu masalah yang di 

perselisihkan. 
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5) Menerangkan suatu ibrah (teladan) dan kabar ghaib, baik yang terjadi pada 

masa lalu, sekarang maupun yang masa akan datang. 

Dengan mengetahui fungsi-fungsi dari Al-Qur‟an tersebut maka kita 

sebagai umat muslim haruslah selalu mempelajari Al-Qur‟an dan 

mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. 

c. Tujuan Pembelajaran Al-Qur‟an 

Dalam mengajarkan Al-Qur‟an baik ayat-ayat bacaan,maupun ayat-ayat 

tafsir dan hafalan,kita bertujuan memberikan pengetahuan kepada anak didik 

yang mampu mengarah kepada hal-hal sebagai berikut: 

1) Kemantapan membaca sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan, dan 

menghafal ayat-ayat atau surah yang mudah bagi mereka. 

2) Kemampuan memahami kitab Allah secara sempurna, memuaskan akal dan 

mampu menenangkan jiwanya. 

3) Kesanggupan menerapkan ajaran Islam dalammenyelesaikan problema hidup 

sehari-hari. 

4) Kemampuan memperbaiki tingkah laku murid melalui metode pembelajaran 

yang tepat. 

5) Penumbuhan rasa cinta  dan keaguangan Al-Qur‟an dalam jiwanya.
30

 

Mengajarkan anak membaca Al-Qur‟an bukan saja suatu keharusan yang 

harus dilakukan oleeh para orang tua. Akan tetapi merupakan suatu kewajiban 

bagi orang tua dalam rangka pendidikan anak untuk menuju masa depan yang 

lebih baik.
31
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1. Tinjauan Tentang Metode Wafa 

a. Selayang pandang Wafa Belajar Al-Qur‟an Metode Otak Kanan 

Pendidikan di era modern saaat ini telah berkembang dengan beragam 

bentuk dan metode yang ditawarkan. Pendidikan agama Islam dan Al-Qur‟an, 

sebagai salah satu pilar penting pembangunan peradaban masyarakat 

Indonesia, ternyata belum mendapatkan perhatian yang serius. Halini terlihat 

dari penerapan sistem Pendidikan Agama Islam dan Al-Qur‟an yang bersifat 

monoton dari sisi metodologi dan bersifat parsial bila di tinjau dari subtansi 

dan output pembelajarannya. Alhasil, sistem pendidikan ini menghasilkan 

generasi yang hanya bisa membaca Al-Qur‟an dengan kemampuan ala 

kadarnya. Penanaman rasa cinta dan kedekatan pada Al-Qur‟an pun nyaris 

tidak menjadi prioritas dalam pembelajaran. Apalagi penanaman kesadaran 

beribadah dan penumbuhan akhlak Islami yang mulia, sehingga banyak 

murid muslim yang bisa baca Al-Qur‟an tetapi mengalami degradasi ibadah 

dan moral.
32

 

Dalam pembelajaran Al-Qur‟an dengan menggunakan metode Wafa 

ini dikemas dengan strategi quantum teaching yakni tumbuhkan, alami, 

namai, demonstrasikan, ulangi dan rayakan (TANDUR). Pembelajaran 

quantum teaching dapat dipadandang sebagai strategi pembelajaran yang 

ideal, karena menekankan kepada kerjasama antara peserta didik dan guru 

untuk mencapai tujuan bersama. Pembelajaran quantum teaching ini 

disasarkan pada anggapan bahwa semua kehidupan merupakan energi yang 

dapat diubah menjadi cahaya. Artinya, interaksi-interaksi ini mengubah 
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kemampuan dan bakat alamiah yang ada pada guru maupun siswa menjadi 

cahaya yang bermanfaat bagi kehidupan mereka yang akan datang dalam 

belajar secara aktif dan efisien. 

Strategi TANDUR ( Tumbuhkan, Alami, Namai demonstrasikan, 

Ulangi, dan Rayakan ) merupakan strategi pembelajaran yang dikembangkan 

dalam model pembelajaran quantum teaching menguraikan cara-cara baru 

yang memudahkan proses belajar lewat perpaduan unsur seni dan pencapaian 

yang terarah, apaun mata pelajaran yang di ajarkan. Dengan menggunakan 

metode quantum teaching dapat menggabungkan keistimewaan belajar 

menuju bentuk perencanaan pengajaran yang akan melejitkan prestasi siswa 

Strategi TANDUR dirancang untuk meningkatkan aktivitas siswa 

dengan pemberian pengalaman belajar melalui pengamatan, penyelidikan, 

maupun diskusi atas pemasalahan yang ditemukan dalam kehidupan sehari-

hari. Pengalaman belajar tersebut dikemas dalam skenario pembelajaran yang 

menyenangkan. TANDUR adalah kependekan dari Tumbuhkan, Alami, 

Namai, Demonstrasikan, Ulangi, dan Rayakan yang merupakan kerangka 

rancangan pembelajaran quantum learning. Penjelasan dari masing-masing 

tahap dalam TANDUR adalah sebagai berikut: 

1) Tumbuhkan  

 Merupakan tahap penumbuhan minat siswa terhadap pembelajaran 

yang dilakukan. Melalui tahap ini guru berusaha mengikutsertakan siswa 

dalam proses pembelajaran. Motivasi yang kuat membuat siswa lebih 

tertarik untuk mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran. Tahap 

tumbuhkan bisa dilakukan dengan menggali permasalahan yang terkait 
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dengan materi yang akan dipelajari, menampilkan suatu gambar atau 

benda nyata, cerita pendek atau video. 

2) Alami 

Merupakan tahap saat guru menghadirkan suatu pengalaman yang 

dapat dimengerti oleh semua siswa dan memanfaatkan hasrat alami otak 

untuk menjelajah. Tahap ini memberi kesempatan siswa untuk 

mengembangkan pengetahuan awal yang telah dimiliki. Tahap alami bisa 

dilakukan dengan mengadakan pengamatan atau praktikum. Pengalaman 

membuat guru dapat mengajar lewat pintu belakang untuk 

memanfaatkan pengetahuan dan keinginan mereka. 

3) Namai  

Merupakan tahap memberikan kata kunci, konsep, model, atau 

rumus atas pengalaman yang telah diperoleh siswa. Dalam tahap ini, 

siswa dengan bantuan guru berusaha menemukan konsep atas 

pengalaman yang telah dilewati. Tahap penamaan memacu struktur 

kognitif siswa untuk memberikan identitas, menguatkan dan 

mendefinisikan apa yang dialaminya. Proses penamaan dibangun dengan 

pengetahuan awal dan keingintahuan siswa saat itu. Tahap ini merupakan 

saat untuk mengajarkan konsep kepada siswa. Pemberian nama setelah 

pengalaman akan menjadikan sesuatu lebih bermakna dan berkesan bagi 

siswa. Untuk membantu penamaan dapat digunakan gambar, alat bantu, 

kertas tulis dan poster dinding. Prinsip yang sama membuat kita 

mengajarkan kembali informasi kepada siswa kita. Mereka mendapat 

informasi, tetapi harus mendapatkan pengalaman untuk benar-benar 

membuat pengetahuan tersebut berarti. 
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4) Demonstrasikan  

Tahap ini menyediakan kesempatan bagi siswa untuk menunjukkan 

apa yang telah mereka ketahui. Demonstrasi bisa dilakukan dengan 

penyajian di depan kelas, permainan, menjawab pertanyaan, dan 

menunjukkan hasil pekerjaan. Siswa beri kesempatan untuk membuat 

kaitan, berlatih, dan menunjukan apa yang mereka ketahui. Memberi 

siswa untuk menterjemahkan dan menerapkan pengetahuan mereka ke 

dalam pembelajaran yang lain, dan ke dalam kehidupan mereka. 

5) Ulangi  

Pengulangan akan memperkuat koneksi saraf sehingga menguatkan 

struktur kognitif siswa. Semakin sering dilakukan pengulangan, maka 

pengetahuan akan semakin mendalam. Pengulangan dapat dilakukan 

dengan menegaskan kembali pokok materi pelajaran, memberi 

kesempatan siswa untuk mengulangi pelajaran dengan teman atau 

melalui latihan soal. 

6) Rayakan  

Merupakan wujud pengakuan untuk penyelesaian, partisipasi dan 

perolehan ketrampilan dan ilmu pengetahuan. Perayaan dapat dilakukan 

dengan memberikan pujian, tepuk tangan, bernyanyi bersama atau yang 

lainnya. 

Penumbuhan rasa cinta pada Al-Qur‟an hanya dapat dilakukan 

dengan menghadirkan pembelajaran yang menggairahkan, tidak 

membosankan, bahkan membuat sang peserta didik ketagihan untuk terus 

belajar dan belajar. Oleh karena itu, Yayasan Syafa‟atul Qur‟an Indonesia 

(YAQIN) menghadirkan WAFA Belajar Al-Qur‟an Metode Otak Kanan 
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sebagai sistem dan metode pembelajaran Al-Qur‟an yang komprehensif, 

mudah dan menyenangkan. 

Konsep pembelajaran yang komprehensif memenuhi kebutuhan 

seorang muslim dalam berinteraksi dengan Al-Qur‟an sebagaimana sahabat 

Rosulullah yang mampu membaca, memahami, mempraktekkan 

danmenghafal Al-Qur‟an. Empat ineraksi (membaca, memahami, 

mempraktekkan danmenghafal Al-Qur‟an) dihadirkan ke dalam kurikulum 

pendidikan Al-Qur‟an dengan konsep 5T yakni: Tilawah, Tahfidz, Tarjamah, 

Tafhim dan Tafsir.
33

 

b. Pengertian Metode Wafa 

Metode Wafa adalah pembelajaran Al-Qur‟an dengan otak kanan. 

Wafa sebenarnya merupakan pengembangan dari berbagai metode seperti 

metode Iqro‟ dan metode Ummi. Pembelajarannya dengan berbagai cara 

antara lain: dengan Tilawah, Tahfidz, Tarjamah, Tafhim dan Tafsir.
34

 

Wafa secara bahasa memiliki arti kesetiaan. Kata Wafa sendiri 

sebenarnya memiliki banyak makna antara lain kestiaan, kesempurnaan, 

amanah, janji, ketulusan, taat, dan percaya. Melalui kata Wafaa diharapkan 

memiliki kesetiaan untuk tetap mencintai serta menerapkan isi kandungan Al-

Qur‟an kapanpun dan dalam keadaan bagaimanapun juga. 

Metode Pembelajaran Wafa Indonesia adalah metode pembelajaran 

Al-Qur‟an yang dikenalkan dan dikembangkan oleh Yayasan Syafa‟atul 

Qur‟an Indonesia (YAQIN), metode ini tampil dengan wajah yang berbeda 

dari metode-metode lain yang telah berkembang lebih dulu. Wafa hadir 
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sebagai bentuk penyempurnaan dari berbagai metode yang telah berkembang. 

Sebagai metode yang menawarkan sistem pendikan Al-Qur‟an yang bersifat 

komperhensif, Wafa tidak hanya berorientasi pada kemampuan membaca Al-

Qur‟an saja, tetapi lebih dari itu.
35

 

Wafa sebagai suatu sistem memiliki visi melahirkan ahli Al-Qur‟an 

sebagai pembangunan peradaban masyarakat Qur‟ani di Indonesia. Ahli Al-

Qur‟an yang di sini adalah orang yang tartil membaca Al-Qur‟an berusaha 

menghafalnya, paham makna yang dibacanya, gemar mengamalkannyadan 

menguasai tafsirnya.
36

 

Visi: Melahirkan ahli Al-Qur‟an sebagai pembangun peradaban 

masyarakat Qur‟ani di Indonesia. 

Misi: 

1) Mengembangkan model pendidikan Al-Qur‟an 5T (Tilawah, Tarjamah, 

Tahfidz, Tarjamah, Tafhim, dan Tafsir )dengan 7M (Memetakan, 

Memperbaiki, Menstandarisasi, Membina, dan Memperbaiki).
37

 

2) Melaksanakan standarisasi mutu lembaga pendidikan Al-Qur‟an. 

3) Mendorong lahirnya komunitas masyarakat Qur‟ani yang membumikan 

Al-Qur‟an dalam kehidupannya. 

4) Menjalin kemitraan dengan pemerintah untuk mewujudkan bangsa 

Indonesia yang Qur‟ani. 
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Tujuan: 

1) Memetakan, meningkatkan, dan menstandarisasi kompetensi guru 

Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Al-Qur‟an. 

2) Membangun paradigma pembelajaran PAI dan Al-Qur‟an yang 

komperhensif mencangkup membaca, menghafal, menerjemahkan, 

memahami dan menafsirkan.  

3) Membangun kesadaran pentingnya menghadirkan pembelajaran PAI dan 

Al-Qur‟an yang mudah, menyenangkan, dan menyentuh hati (reflective). 

4) Menstandarisasi kemampuan mengajar guru PAI dan Al-Qur‟an secara 

menyenangkan dengan pendekatan otak kanan. 

5) Menguatkan proses pembelajaran integratif tarjamah Al-Qur‟an dengan 

PAI dalam membentuk karakter islami (kesadaran ibadah dan akhlak 

mulia) dengan program-program yang implementif.
38

 

c. Standarisasi Pembelajaran Al-Qur‟an Metode Wafa 

Yayasan Syafa‟atul Qur‟an Indonesia berusaha menghadirkan sistem 

pendidikan Al-Qur‟an Metode Otak Kanan “WAFA” yang bersifat 

komperhensif dan intergratif dengan metodologi terkini yang dikemas mudah 

dan menyenangkan. Sebagai wujud dari komperhensivitas sistemini, 

pembelajaran dilakukan secara integral mencangkup 5T (Tilawah, Tarjamah, 

Tahfidz, Tarjamah, Tafhim, dan Tafsir ) dengan 7M (Memetakan, 

Memperbaiki, Menstandarisasi, Membina, dan Memperbaiki). 

 

 

                                                           
38

Tim Wafa, Buku Pintar Guru Al-Qur’an Wafa Belajar Al-Qur’an Metode Otak Kanan, (Surabaya: PT 

Media Tama, 2017), 2. 



41 
 

 
 

5T yaitu: 

1) Tilawah (membaca dan menulis Al-Qur‟an). 

2) Tahfidz (menghafal ayat-ayatAl-Qur‟an). 

3) Tarjamah (menerjemahkan ayat-ayat Al-Qur‟an). 

4) Tafhim (memahami makna ayat Al-Qur‟an). 

5) Tafsir (menafsirkan makna ayat Al-Qur‟an). 

7M yaitu: 

1) Memetakan kompetensi melalui tashnif (tes awal). 

2) Memperbaiki pemahaman dan bacaan melalui tahsin. 

3) Menstandarisasi proses melalui sertifikasi. 

4) Membina dan mendampingi dengan metode coaching. 

5) Memperbaiki melalui supervisi, monitoring dan evaluasi. 

6) Munaqosyah mengukur kecapaian lulusan. 

7) Mengukuhkan hasil pembelajaran dengan pemberian penghargaan berupa 

sertifikat dan wisuda.
39

 

Kelima program tersebut merupakan wujud usaha revolusi 

pembelajaran Al-Qur‟an yang dikemas sangat bersahabat  dengan 

pembelajar, khususnya kepada anak. Metodologi pembelajaran yang 

digunakan merujuk pada konsep Quantum Teaching dengan alur 

pembelajaran TANDUR (Tumbuhkan, Alami, Namai, Demonstrasikan, 

Ulangi, Rayakan) dan pendekatan otak kanan (asosiatif, imajinatif, dll. 

d. Metode Pembelajaran Al-Qur‟an Wafa 

Dalam pembelajaran metode Wafa yakni dengan menggunakan 5P 

(Pembukaan, Pengalaman, Pengajaran, Penilaian, Penutupan) yang 
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digunakan untuk semua jenjang dari TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA 

hingga orang yang sudah dewasa atau untuk umum. Berikut penjelasaan 

tentang metode 5P yaitu: 

P1 ( Pembukaan): 

Merupakan awal yang bertujuan untuk melibatkan atau menyertakan  

diri murid, dan memuaskan apa manfaatnya. Tahapan ini merupakan tahapan 

yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan tahap-tahap berikutnya, 

karena merupakan pembuka sekat antara guru dengan murid. Dalam hal ini 

seorang guru harus melibatkan murid dalam tiga aspek yaitufisik, pemikiran 

dan emosi. Seorang guru juga harus merangsang otaknya agar otak murid 

menerima pelajaran. Selain itu, seorang guru juga harus memperhatikan 

mobilitas belajar seorang murid. 

P2 (Pengalaman): 

Pengalaman adalah rangsangan yang diberikan oleh sorang guru 

kepada murid untuk menggerakkan rasa ingin tahunya sebelum mereka 

mendapatkan materi pelajaran yang akan dipelajarai. Dengan demikian 

seorang murid akan mengalami kgiatan yang akan memperkuat daya ingat 

materi yang akan diberikan. Strategi yang dapat digunakan antara lain adalah 

simulasi, peragaan langsung, nasyid atau cerita analogis. 

P3 (Pengajaran): 

Pengajaran adalah tahapan guru untuk memberikan materi pelajaran 

secara bertahap dan diulang-ulang. Sehingga pada proses ini guru Al-Qur‟an 

harus benar-benar mengerahkan kemampuannya agar peserta didik tetap 

terjaga semangatnya dan dapat menguasai materi yang diberikan. 
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P4 (Penilaian): 

Tahap untuk melakukan penilaian ini adalah ulangi yakni menilai dari 

materi yang telah diberikan di tahap sebelumnya yaitu demostrasi, starteginya 

adalah sebagai berikut: 

BS: Baca Simak dengan buku tilawah. 

BSK: Baca Simak Klasikal yaitu satu murid membaca dan murid lainnya 

menyimak. 

BSP: Baca Simak Privat yaitu satu murid membaca, guru menyimak dan 

murid yang lain menulis atau murojaah. 

P5 (Penutupan) 

Penutupan adalah kegiatan mereview materi 

pembelajaran,memberikan penghargaan dan pujian serta memberikan 

moivasi untuk tetap semangat diaksir pembelajaran. 

Tabel 2.1: (Tahapan pembelajaran 5P metode Wafa).
40

 

Tahapan Kegiatan Waktu 

P1 

(Pembukaan) 

1. Tanya Kabar, do‟a, cerita/nonton 

film/nasyid dan lain-lain (memilih 

salah satu jurus tumbuhkan) 

2. Murojaah hafalan Al-Qur‟an atau 

surat-surat sebelumnya 

3. Mengulang kembali materi 

sebelumnya secara singkat 

7 menit 

P2 

(Pengalaman) 

Nasyid atau cerita analogis 

untukmengenalkan konsep materi 

baru. 

3 menit 

P3 Baca tiru dengan kartu peraga, peraga 20 menit 
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Tahapan Kegiatan Waktu 

(Pengajaran) besar atau buku tilawah. 

1. Guru membaca, murid menirukan. 

2. Guru membaca, kelompok yang 

ditunjuk menirukan. 

3. Murid membaca, murid yang lain 

menirukan. 

P4 

(Penilaian) 

Baca Simak Klasikal (BSK) dengan 

buku WAFA 

1. Setiap murid berurutan membaca 1 

sampai 2 baris dan murid lainnya 

menyimak. 

2. Satu murid membaca 1 halaman 

disimak oleh gurunya sedangkan 

murid lainnya bisa belajar menulis, 

salin mnyimak atau aktivitas 

belajar kreatif lainnya. 

15 menit 

 Murojaah dan menambah hafalan 

1. Murojaah hafalan sebelumnya 

secara bersama-sama. 

2. Menambah hafalan baru. 

10 menit 

P5 

(Penutupan) 

1. Guru mengulang materi hari ini. 

2. Guru memberikan pujian, hadiah, 

bintang dan lain-lain. 

3. Guru menutup dengan pesan dan 

nasehat serta do‟a. 

5 menit 
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Kompetensi Inti dalam kurikulum pembelajaran Wafa 

Kompetensi Inti Kompetensi Dasar 

Membaca 

Membaca Al-Qur‟an dengan tartil 

1. Membaca Al-Qur‟an dengan lancar 

dan tartil 

2. Membaca Al-Qur‟an dengan baik 

dan benar sesuai dengan kaidah 

ilmu tajwid 

Menulis 

Menulis arab dengan baik dan 

benar 

Menulis huru hijaiyah tunggal dan 

sambung dengan baik dan benar 

dengan kaidah khot naskhi 

Menghafal (Tahfidz) 

Menghafal Al-Qur‟an 

1. Menghafal juz 29 dan 30 untuk SD 

dan SMP 

2. Menghafal juz 28, 29, 30 untuk 

SMA 

Tarjamah Menerjemahkan surat-surat pendek 

Gemar 

Gemar membaca Al-Qur‟an 

1. Murojaah tilawah setiap hari di 

rumah 

2. Murojaah hafalan setiap hari di 

rumah 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang memiliki 

karakter alami. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan 

penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Karena 

orientasinya demikian, sifatnya mendasar naturalis atau bersifat kealamian, serta tidak 

dilakukan di labolatorium,melainkan di lapangan.
41

 

Maka dalam penelitian ini studi analisisnya adalah bertempat di MI Nurul 

Huda Grogol Sawoo Ponorogo. Peneliti mengamati dan menyelidiki secara rinci 

terhadap sistem pembelajaran Al-Qur‟an melalui Metode Wafa MI Huda Grogol 

Sawoo Ponorogo dalam meningkatkan mutu pendidikan. 

2. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian kualitatif, peneliti sebagai human instrumen dan dengan 

teknik pengumpulan data observasi berperan serta (participant observation) dan 

wawancara mendalam (indepth interview), maka peneliti harus berinteraksi dengan 

sumber data.
42

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini maka 

peneliti hadir secara langsung di lokasi penelitian sampai memperoleh data-data yang 

diperlukan. Untuk itu, dalam penelitian ini peneliti betindak sebagai instrumen 
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kuncidan partisipasi penuh sekaligus dalam pengumpulan data. Sedangkan instrumen 

lainnya adalah sebagai penunjang. 

3. Lokasi Penelitian 

MI Nurul Huda Grogol berlokasi di Jalan Madukoro No. 11 Desa Grogol 

Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo. Lokasi Madrasah sangat strategis karena 

tidak jauh dari keramaian, memiliki ruang kelas yang mendukung dan lingkungan 

yang rapi dan bersih. MI Nurul Huda Grogol Sawoo Ponorogo merupakan Madrasah 

yang memiliki keunggulan pada setiap bidangnya dan salah satunya adalah pada 

bidang Al-Qur‟an. Pembelajaran Al-Qur‟an metode Wafa ini dilakukan 4 kali tatap 

muka dalam satu pekan dan di MI Nurul Huda Grogol Sawoo Ponorogo sudah 

menerapkan metode Wafa kurang lebih 2 tahun. Program Tilawah Al-Qur‟an 

dilakukan secara berkelompok menurut kelas pada jilidnya, pada setiap kelas terdiri 

dari 15-20 siswa dengan satu Ustad/Ustadzah. 

4. Data dan Sumber Data 

Sumber utama dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya 

adalah tambahan atau dokumentasi. Dengan demikian sumber data dalam penelitian 

ini adalah kata-kata dan tindakan sebagai sumber utama. Sedangkan sumber data 

tertulis, foto dan statistik adalah sumber data tambahan.
43

 

Sumber data digunakan antara lain adalah: 

a. Sumber data manusia: Kepala Madrasah, guru, dan beberapa siswa. 

b. Sumber dokumentasi: Profil lembaga, program pembelajaran metode Wafa, dan 

foto-foto kegiatan. 
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5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif ini adalah dengan cara 

wawancara, observasi dan dokumentasi.
44

 

Observasi ialah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk 

memberikan suatu kesimpulan atau diagonis.
45

Pada penelitian ini observasi dilakukan 

pada setiap kelas jilid Wafa. Observasi pada setiap kelas ini dilakukan untuk 

mengetahui bagaimana persiapan pembelajarannya, proses pembelajarannya hingga 

bagaimana evaluasi pembelajarannya dalam penerapan Pembelajaran Al-Qur‟an 

metode Wafaserta bagaimana dampak pembelajaran bagi siswa di MI Nurul Huda 

Grogol Sawoo Ponorogo. 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan 

kepada responden dan mencatat atau merekam jawaban-jawaban 

responden.
46

Wawancara ini dilakukan secara langsung dengan bertatap muka antara 

responden satu atau lebih oleh satu pewancara. Data yang di gali dari wawancara ini 

adalah bagaimana persiapan pembelajaran, proses pembelajaran, evaluasi 

pembelajaran, dan dampak adanya pembelajaran Al-Qur‟an metode Wafa di MI Nurul 

Huda Grogol Sawoo Ponorogo. Untuk mendapatkan data tersebut maka peneliti 

mewancarai beberapa narasumber yaitu Bapak Kepala Madrasah dan Beberapa 

pengajar Wafa yang berkaitan dengan adanya pembelajaran Al-Qur‟an metode Wafa 

di MI Nurul Huda Grogol Sawoo Ponorogo. 
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Dalam hal ini peneliti memilih melakukan wawancaratidak terstruktur 

(unstructured interview) karena dengan demikian pewancara memiliki kebebasan luas 

dalam mengajukan berbagai pertanyaan  untuk memperoleh informasi yang 

diinginkan.
47

 Wawancara ini nantinya akan dilakukan dengan kepala sekolah dan 

beberapa guru yang membimbing siswa pada setiap kelas jilid Wafa dan pada 

beberapa siswa untuk memperoleh data yang berkaitan dengan Pembelajaran Wafa 

yang diterapkan di MI Nurul Huda Grogol Sawoo Ponorogo. Serta mengetahui 

dampak oleh para guru dan siswa dalam menggunakan metode Wafa. 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang lalu. Dokumen bisa berupa 

gambar, tulisan atau karya-karya manumental dari seseorang.
48

 Data yang nantinya 

akan dikumpulkan melalui teknik ini untuk mengetahui keadaan nyata yang adadi 

sekolah yaitu berupa catatan siswa, profil, biografi sekolah dan lain sebagainya. Atau 

bjuga bisa dengan foto saat pembelajaran berlangsung sebagai bukti yang nyata. 

Dengan teknik dokumentasi ini dapat membantu peneliti untuk mengetahui 

pelaksanaan pengajaran  dan juga dampak dari pembelajaran moetode Wafa tersebut. 

Selain itu, juga digunakan untuk menggali  data melalui profil Madrasah, Visi, Misi 

dan Tujuan dari Madrasah, struktur pengurus Madrasah, data siswa dan data guru di 

MI Nurul Huda Grogol sawoo Ponorogo. Pada peneliti ini peneliti juga akan 

melakukan dokumentasi pada saat pengajaran Wafa berlangsung. Hasil dari 

pengumpulan data dengan cara dokumentasi ini nantinya akan dicatat dalam transkip 

dokumentasi.  

6. Teknik Analisis Data 
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Analisis data dalam penelitian merupakan bagian penting dalam proses 

penelitian karena dengan analisis alamiah inilah, data yang akan tampak 

manfaatnya,terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan 

akhir penelitian.
49

 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki 

lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Namun dalampenelitian 

kualitatif, analisis data lebih difokuskaan selama proses di lapangan bersamaan 

dengan pengumpulan data. 

Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah 

selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Di sini, yang digunakan peneliti 

adalah teknik analisis model Miles dan Huberman, yaitu: 

a. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan rangkuman memilih hal-hal yaang pokok, fokus 

pada hal penting, dicari tema dan pokonya. 

b. Penyajian Data 

Penyajian data biasanya berbentuk teks naratif atau uraian singkat. Cara ini 

berguna untuk mempermudah pemahaman peristiwa yang terjadi, merencanakan 

tindakan selanjutnya berdasarkan apa yang telah diahami. Penarikan kesimpulan, 

kesimpulan dalam kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum 

pernah ada. Temuan dapat berupa deskrepsi atau gambaran suatu objek yang 

sebelumnya masih remang-remang ataugelap sehingga setelah diteliti menjadi 

jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.
50
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Tabel 3.1: (Analisis data model Miles dan Huberman).
51

 

7. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Keabsahan data merupakan konsep yang penting diperbaharui dari konsep 

kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas). Dalam penelitian kualitatif, kriteria 

utama terhadap data hasil penelitian adalah valid, reliabel, dan objektif. Data yang 

valid adalahdata yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan 

data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian.
52

 

Uji kredibilitas data hasi penelitian kualitatif ini antara lain dilakukan dengan 

pengamatan tekun, trianggulasi, diskusi dengan teman sejawat analisis kasus negatif 

dan member chek. 

a. Pengamatan Tekun, ketekunan yang dimaksud dalampenelitian ini adalah 

menemukan ciri-ciri dan unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan 

yang sedang dicari. Ketekunan pengamatan ini dilaksanakan peneliti dengan cara:  
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Penyajian 

Data 

 

Pengumpulan 

Data 

Kesimpulan 

Penarikan 

verifikasi 

Reduksi 

Data 

Penyajian 

Data 
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1) mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan 

terhadap konsep pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi 

pembelajaran dan dampak pembelajaran Al-Qur‟an dengan menggunakan 

metode Wafa di MI Nurul Huda Grogol Sawoo Ponorogo. 

2) Menelaah secara rinci sampai pada suatu titik sehingga pemeriksaan tahapawal 

dari seluruh  faktor yang ditelaah sudah dapat dipahami. 

b. Trianggulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan dari 

sumber ke sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dalam penelitian ini 

digunakan trianggulasi dengan sumber, yaitu dengan membandingkan dan 

mengecek balik derajat kepercayaan informasi yang diperoleh melalui waktu dan 

alat  yang berbeda dalammetode kualitatif. Halini dapat dilakukan oleh peneliti 

dengan cara antara lain yaitu: 

1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara  

2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang 

dikatakan pribadi. 

3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian 

dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu. 

4) Membandingkan suatu keadaan yang parsitipatif orang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang 

berbeda, orang pemerintah. 

5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang terkait.
53

 

Dalam penelitian ini digunakan teknik trianggulasi sumber. Seperti dokumen, 

arsip, hasil obervasi atau dengan mewancarai lebih dari satu subjek yang dianggap 
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memiliki sudut pandang yang berbeda. Sehingga peneliti dapat membandingkan dari 

berbagai sumber yang telah didapatkan antara wawancara, dokumentasi, observasi, 

literatur-literatur yang digunakan peneliti, pandangan peneliti dan keadaan sosial 

budaya serta letak geografis lokasi penelitian. 

8. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Adaempat tahapan dalampelaksanaan penelitian ini,yang pertama adalah tahap 

sebelum ke lapangan, tahap pekerjaan lapangan, tahap analisis data dan tahap 

penulisan laporan. Dalam penelitian ini tahap yang ditempuh adalah sebagai berikut: 

a. Tahap sebelum ke lapangan 

Tahap ini meliputi kegiatan penentuan fokus,penyesuaian paradigma 

dengan teori, penjajakan alat peneliti, mencakup observasi lapangan dan 

permohonan ijin kepada subjek yang diteliti, konsultasi fokus penelitian dan 

penyusunan usulan penelitian. 

b. Tahap pekerjaan lapangan 

Tahap ini meliputi pengumpulan berbagai data yang berkaitan dengan 

Pembelajaran metode Wafa di MI Nurul Huda Grogol Sawoo Ponorogo. Data 

tersebut diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. 

c. Tahap analisis data 

Tahap analisis data meliputi analisis data baik yang diperoleh melalui 

observasi, wawancara maupun dokumentasi mendalam dengan ustad maupun 

ustadzah, dan siswa di MI Nurul Huda Grogol Sawoo Ponorogo yang melakukan 

pembelajaran Al-Qur‟an metode Wafa. Kemudian dilakukan penafsiran data sesuai 

dengan konteks permasalahan yang diteliti. Selanjutnya pengecekan keabsahan 

data dengan mengecek sumber data yang didapat dan metode perolehan data 

sehingga data benar-benar valid. Data yang valid adalah dasardan bahan untuk 
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memberikan makna datayang merupakan proses penentuan dalam memahami 

konteks penelitian yang sedang diteliti. 

d. Tahap pemulisan laporan 

Tahap ini merupakan tahap terakhir meliputi kegiatan penyusunan hasil 

penelitian dari semua rangkaian kegiatan pengumpulan data sampai pemberian 

makna data. Setelah itu dilakukan konsultasi hasil penelitian dengan dosen 

pembimbing untuk mendapatkan perbaikan dan saran-saran demi kesempurnaan 

penulisan skripsi. Langkah yang terakhir adalah melakukan penyusunan 

kelengkapan persyaratan untuk ujian skripsi. 
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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah MI Nurul Huda Grogol 

a. Kondisi Fisik 

MI Nurul Huda Grogol beralamatkan di jalan Madukoro Nomor 11 

kelurahan Grogol Kecamatan Ponorogo.  Keberadaan Madrasah  adalah di sebuah 

desa, tepatnya 6 kilo meter dari kecamatan Sawoo dan 20 kilo meter dari kabupaten 

Ponorogo. Akses jalan untuk menuju Madrasah sangat mudah untuk dijangkau dan 

terdapat dari berbagai arah. Kondisi jalan menuju madrasah tidak terlalu lebar. 

Keadaan arus lalu lintas juga tidak terlalu ramai. Meskipun keberadaan Madrasah 

di desa, hal ini sangat mendukung proses kegiatan belajar mengajar baik 

intrakurikuler maupun ekstrakurikuler dengan keadaan lingkungan yang alami 

pedesaan dan jauh dari kebisingan lalu lintas jalan raya. Oleh karena itu keadaan 

Madrasah aman dan nyaman untuk kegiatan pembelajaran. 

Luas lahan MI Nurul Huda Grogol adalah 900 m
2
 dengan luas bangunan 

616 m
2
. sedangkang luas halaman adalah 284 m

2 
digunakan untuk kegiatan upacara 

bendera pada hari Senin, olah raga, dan taman/toga.
54

 

b. Riwayat Perjalanan Madrasah  
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Madrasah Ibtidaiyah “NURUL HUDA” lahir ditengah masyarakat Grogol 

yang pada saat itu situasi dan kondisi keagamaannya masih lemah. Untuk itu para 

tokoh agama di Desa Grogol mengadakan musyawarah dan berhasil mendapatkan 

mufakat untuk mendirikan sebuah lembaga pendidikan yaitu Madarasah Ibtidaiyah 

Nurul Huda yang bernaung pada lembaga pendidikan yaitu Ma‟arif, adapun 

maksud didirikanya Madrasah Ibtidaiyah oleh para tokoh agama itu adalah untuk 

mempersiapkan calon kader generasi muslim yang memiliki landasan ilmu 

pengetahuan seimbang antara ilmu pengetahuan umum dan ilmu pengetahuan 

agama dikandung maksud bahwa calon kader generasi Islami tersebut nantinya 

mampu menjadi generasi Islami yang tangguh menghadapi situasi zaman yang 

bagaimanapun, sehingga dengan hati yang ikhlas tetap menjalankan perintah  dan 

syari‟at agama Islam di manapun ia berada, serta dengan hati yang teguh 

melanjutkan perjuangan agama Islam demi terwujudnya masyarakat yang agamis, 

aman, dan damai. 

Madrasah Ibtidaiyah “NURUL HUDA” berdiri bermula dari gagasan empat 

tokoh bersaudara yaitu Ustadz Shidiq alumni Pondok Pesantren Tegalsari Jetis 

Ponorogo, Ustadz Mukibat alumni Pondok Pesantren Tegalsari Jetis Ponorogo, 

Ustadz Harun alumni Pondok Pesantren Tegalsari Jetis Ponorogo, dan Ustadz 

Askiram alumni Pondok Pesantren Darussalam Gontor. Gagasan mereka akhirnya 

dipadukan dalam musyawarah, sehingga membuahkan hasil untuk 

menyelenggarakan pendidikan berbasis agama Islam di desa Grogol. 

Dimulai pada tahun 1960 empat tokoh tersebut mengawali 

menyelenggarakan pendidikan Madrasah Diniyah yang dilaksanakan pada malam 

hari, bertempat di rumah Mbah Jami istri dari Mbah Modin  Sepuh (Dongkol) 

Mbah Ngarif. Dengan dibangunnya sebuah tempat khusus bagi ra warga jama‟ah 
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Nahdlatul „Ulama yang pada saat itu dipelopori oleh: Bapak. Sidiq alumni Pondok 

Pesantren Tegalsari Jetis Ponorogo sebagai Modin desa Grogol, Bapak Moh. Mesir 

alumni Pondok Pesantren Darussalam Gontor sebagai Imam Masjid Baitul 

Muttaqin Bopong Grogol, Bapak K. Kardi, Bapak K. Niman. Pelajaran yang 

diajarkan pada saat itu masih materi keagamaan ala pesantren, antara lain; „Aqaid, 

Fiqh, Tarikh, dan Syi‟ir. Dimana dalam penyampaian materi tersebut menggunakan 

huruf pegon (huruf Arab/Hijaiyyah tetapi berbahasa Jawa). 

Seiring berjalannya waktu Madrasah Diniyyah berkembang pesat, santri 

datang dari berbagai penjuru dan berbagai kalangan, tidak hanya dari desa Grogol 

saja bahkan dari desa-desa yang lain. Hal ini tidak memungkinkan lagi kegiatan 

pembelajaran dilaksanakan pada malam hari sehingga waktu pelaksanakan 

pembelajaran dialihkan pada sore hari. Maka sistem pendidikan ala pesantren 

ditingkatkan menjadi modern yaitu “Madrasah Ibtidaiyah”, akan tetapi pada 

periode ini belum begitu mendapat perhatian dari pemerintah, hidup matinya 

pendidikan tergantung pada para pengasuh, para anggota masyarakat yang telah 

sadar dan tahu akan pentingnya pengetahuan agama bagi kehidupan manusia.
55

 

Tujuan sejarah Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda Grogol, didirikan dan 

dikembangkan untuk mempersiapkan generasi Islami yang tangguh dalam 

berjuang, memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, mempunyai kompetensi 

pengetahuan baik agama maupun umum, berwawasan luas, memiliki keterampilan, 

dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam pembiasaan berfikir dan bertindak. 

Para siswa diharapkan mempunyai keunggulan untuk bersaing secara global, 

mampu mengendalikan diri dan memanfaatkan perubahan-perubahan yang 

bermakna bagi kehidupan. 
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Adapun tujuan sejarah berdirinya Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda Grogol 

adalah sebagai berikut : 

a) Sebagai ingatan tonggak perjuangan pengembangan agama Islam khususnya 

desa Grogol. 

b) Untuk mengenang perjuangnan para tokoh agama Islam di desa Grogol yang 

pada akhirnya berdirilah Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda. 

c) Agar para generasi penerus dapat mewarisi semangat perjuangan para 

pendahulunya. 

d) Agar para penerus dapat menjadi generasi Islami yang mampu mengembangkan 

kompetensi yang dimilikinya untuk bersaing dalam era globalisasi dan 

modernisasi yang semakin canggih.  

Kompetensi yang harus dimiliki dan harus dikembangkan antara lain: 

1) Kompetensi personal, berhubungan dengan kemampuan mengembangkan 

diri, seperti meningkatkan iman dan ketaqwaan kepada Allah SWT, beramal 

shalih, ikhlas berjihad fi sabilillah, bertanggungjawab, tertib, disiplin, 

berdikari,  dan mandiri. 

2) Kompetensi akademik, behubungan dengan kemampuan untuk menguasai 

dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan baik umum maupun agama 

dan teknologi, sehingga menumbuhkan prestasi di berbagai bidang yang 

membanggakan. 

3) Kompetensi sosial, berhubungan dengan kemampuan beradaptasi dalam 

lingkungan dan masyarakat, seperti ukhuwah diniyah, dapat dipercaya, 

bermasyarakat, cinta agama dan tanah air, serta menjadi warga Negara yang 

baik. 
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4) Kompetensi okupasional, berhubungan dengan kemampuan berkarya dan 

menghasilkan barang jasa yang dipergunakan bagi dirinya, masyarakat 

sekitar, bangsa, dan negara. 

2. Perkembangan MI Nurul Huda Grogol  

Berdasarkan sejarah berdirinya Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda Grogol 

yang awal mulanya dari Madrasah Diniyah yang masuk pembelajaran ala pondok 

pesantren pada malam hari, sehingga lambat laun santrinya berkembang pesat dan 

menjadi Madrasah Ibtidaiyah yang masuk pada sore hari, maka  pada tanggal 01 

Agustus 1976 diresmikan pembukaan Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda yang 

diprakarsai oleh dua tokoh utama yaitu Kyai Shiddiq alumni Pondok Pesantren 

Tegalsari Jetis Ponorogo, sebagai Modin desa Grogol dan Kyai Moh. Mesir alumni 

Pondok Pesantren Darussalam Gontor, sebagai Imam Masjid Bopong Grogol. 

Setelah itu Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda secara resmi masuknya pagi hari dan 

sekaligus sistem pendidikan dan pengajaranyya menggunakan kurikulum Depag 

(Departemen Agama), begitu pula para pengajarnya juga mempunyai ijazah yang 

berhak mengajar, yakni berijazah PGA 6 Tahun, pada awal periode ini belum 

mendapatkan guru dari pemerintah akan tetapi setelah ada peningkatan, baik 

peningkatan jumlah siswa maupun peningkatan dibidang administrasi, maka pada 

tahun 1977 pihak pemerintah mulai memperhatikan. Terbukti dengan dibantunya 

guru negeri berjumlah 2 orang. Sejak saat itu Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda terus 

menjalin hubungan dengan Depag lewat PPAI kecamatan Sawoo. Dengan demikian 

Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda selalu mendapatkan bimbingan dari PPAI, 

sehingga hari demi hari perkembangan madrasah (sekolah) semakin pesat. Keadaan 

siswa tiap tahun juga bertambah banyak. Maka untuk mengimbangi perkembangan 

siswa yang semakin banyak pihak pemerintah menambah tenaga pendidik tahun 
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1979 sejumlah 3 orang, sehingga jumlah guru negeri di Madrasah Ibtidaiyah Nurul 

Huda yang mula–mula 2 orang menjadi 5 orang. Selain guru negeri ada pula 3 

orang guru yayasan. 

Pada tahun 1981 Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda mengikuti EBTAN 

sejumlah 8 anak dengan hasil 100% lulus, bersamaan pada tahun itu pemerintah 

memberi bantuan untuk rehab gedung sejumlah Rp. 750.000,00 (Tujuh Ratus Lima 

Puluh Ribu Rupiah). Kemudian pada tahun berikutnya Madrasah Ibtidaiyah Nurul 

Huda setiap tahun mengikuti EBTAN dan EBTANAS dengan hasil memuaskan. 

Dengan motivasi dan bantuan pemerintah untuk rehab gedung tersebut dapat 

menyelesaikan rehab total 3 ruang kelas. 

Melihat perkembangan siswa yang memuaskan pemerintah memberi 

bantuan lagi pada tahun 1983 sebesar Rp. 2.000.000, 00 (Dua Juta Rupiah) untuk 

menambah ruang belajar 2 lokal. Tahun berikutnya ruangan belajar sudah tidak 

mampu lagi menampung siswa yang ada, kemudian pada tahun 1985 pemerintah 

memberi bantuan lagi sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) untuk satu ruang 

belajar, kemudian pada tahun 1991 mendapat bantuan dari pemerintah sebesar 

Rp.6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah) untuk menambah satu ruang belajar dan satu 

ruang kantor. 

Dengan demikian Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda Grogol sudah lengkap 

dan mampu menampung siswa-siswinya pada ruangan belajar, sehingga sampai 

sekarang jumlah ruangan yang ada sebanyak 20 ruang, yaitu 1 ruang kepala 

Madrasah dan TU, 1 ruang kantor, 14 ruang belajar, 1 ruang UKS, 1 ruang kantin, 1 

rung gudang,1 ruang perpustakaan dan laboratorium komputer serta beberapa lokal 

toilet  yang cukup memadai. 
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Berbagai hal tersebut merupakan keberhasilan yang cukup memuaskan, 

berkat kerja sama yang baik antara sekolah dan masyarakat tidak kalah pentingnya 

adalah perhatian pemerintah yang cukup baik. Demikian sekilas tentang selayang 

pandang tentang sejarah berdirinya Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda Grogol Sawoo 

Ponorogo.
56

 

Adapun Visi MI Nurul Huda Grogol adalah: Unggul Prestasi   Berdasarkan 

Iman dan Taqwa. Indikator visi antara lain: 

a) Unggul dalam Pembinaan Agama Islam 

b) Unggul dalam Meningkatkan Prestasi UAM 

c) Unggul dalam Bahasa Arab dan Inggris 

d) Unggul dalam Prestasi Akademik dan non Akademik 

e) Unggul dalam Prestasi Olah Raga 

f) Unggul dalam Prestasi Kesenian 

g) Memiliki lingkungan madrasah yang nyaman dan kondusif untuk belajar 

h) Mendapat kepercayaan dalam masyarakat 

Misi madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda Grogol Sawoo Ponorogo antara lain adalah 

sebagai berikut: 

a) Menumbuh kembangkan sikap amaliyah keagamaan Islam 

b) Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif setiap siswa dapat 

berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki 

c) Menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif kepada seluruh warga 

madrasah baik dalam prestasi akademik maupun non akademik 

d) Mengembangkan kemampuan bahasa Arab dan bahasa Inggris untuk anak-anak  

e) Menciptakan lingkungan madrasah yang aman, bersih, dan indah 
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f) Membantu memfasilitasi setiap siswa untuk mengenali dan mengembangkan 

potensi dirinya (khususnya dalam bidang seni dan Olaharaga) sehingga dapat 

dikembangkan lebih optimal.  

g) Menerapkan menegemen partisipasif dan melibatkan seluruh warga madrasah 

dan komite sekolah 

h) Menjalin kerjasama dengan komite sekolah untuk penggalangan pembiyaan 

sekolah.
57

 

Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda memiliki letak yang strategis, sehingga 

sangat mudah di jangkau masyarakat. Adapun batas-batas madarasah tersebut 

antara lain: 

a) Sebelah utara berbatasan dengan jalan Madukoro 

b) Sebelah selatan berbatasan dengan MTs al-Madani Grogol   

c) Sebelah timur berbatasan dengan rumah-rumah penduduk 

d) Sebelah barat berbatasan dengan rumah-rumah penduduk.
58

 

3. Pembiasaan dan Budaya Madrasah  

Mengawali pagi yang indah secerah sinar mentari berbinar, menyelimuti 

kehangatan yang damai dan penuh kekeluargaan,  menghiasi lingkungan MI Nurul 

Huda Grogol Sawoo Ponorogo. Tak lupa semboyan 10 S selalu diterapkan yaitu; 

senyum, salam, sapa, sopan, santun, sabar, sigap, semangat, solidaritas, dan syukur. 

Ungkapan tersebut dipadukan dengan nilai religius telah menjadi budaya yang 

sangat melekat pada setiap diri seluruh warga sekolah, mulai dari Kepala Sekolah, 

Guru, Karyawan, serta para siswa hingga orangtua/wali murid. Terlihat tampak 
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jelas semua warga sekolah telah menyatu dalam sebuah ikatan kasih sayang yang 

erat.  

Diawali dengan penyambutan siswa oleh bapak/ibu guru disertai dengan 

kata-kata motivasi agar para siswa semangat dalam meningkatkan prestasi belajar 

baik dalam bidang umum maupun keagamaan. Diiringi oleh alunan bacaan Al-

Qur‟an surat-surat pendek dengan metode Wafa dan diikuti oleh seluruh siswa 

mulai dari kelas I sampai kelas VI bersama bapak/ibu guru setelah Shalat Dhuha 

berjamah di pagi hari serta lagu-lagu wajib nasional sebagai penanaman nilai-nilai 

patriotisme yang tinggi dan cinta tanah air. 

Setiap hari Senin diadakan upacara bendera, setelah itu dilaksanakan 

pemeriksaan kuku, rambut, telinga, dan gigi oleh kader tiwisada/dokter kecil 

kepada seluruh siswa sebagai langkah pencegahan terhadap segala macam bentuk 

penyakit. Proses kegiatan belajar mengajar diawali dengan berdoa, hafalan surat-

surat pendek dengan metode Wafa,pengucapan pancasila, menyanyikan lagu wajib 

nasional, pengucapan visi misi sekolah serta peraturan kelas yang berlaku. Setelah 

itu siswa berburu minimal 5 sampah untuk dikelompokkan pada tempat sampah 

yang berbeda yaitu tempat sampah organik dan non organik dikoordinir oleh kader 

Tiwisada. Kemudian sebelum melangkah ke proses pembelajaran, Guru senantiasa 

memberikan materi berupa ajakan dan himbauan kepada siswa untuk selalu 

menjaga kesehatan, pola hidup sehat, membiasakan menjaga kebersihan, 

kelestarian alam, dan mencegah kerusakan lingkungan.  

Khusus pada hari Sabtu, MI Nurul Huda Grogol kecamatan Sawoo 

kabupaten Ponorogo merencanakan Program Kebersihan dengan mengadakan 

kegiatan Sabtu bersih dengan berseragam olah raga, sedangkan kader Tiwisada 

menggunakan seragam putih-putih. Selain itu juga diadakanEnvironment 
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Touruntuk mengenal alam sekitar dan diakhiri dengan Pekan Gizi dengan tema 

Empat Sehat Lima Sempurna pada Sabtu akhir bulan.   

 

 

B. Deskripsi Data Khusus 

Setiap lembaga atau instansi pendidikan formal atau non formal mempunyai 

tujuan yang sama yaitu ingin para peserta didiknya mencapai keberhasilan dalam 

proses pembelajaran, baik dari segi sikap maupun pengetahuan. Dengan tujuan 

yang demikian pihak sekolah ataupun lembaga sudah semetinya memberikan 

pengajaran yang terbaik agar tujuan tersebut bisa terwujud sehingga fungsi sekolah 

atau lembaga sebagai wahana untuk belajar dan menuntut ilmu bisa berjalan lancar. 

Sama halnya dengan MI Nurul Huda Grogol Sawoo Ponorogo ini juga 

menginginkan para peserta didiknya lulus dengan unggul prestasi berdasarkan iman 

dan takwa. Dengan adanya pembelajaran metode baru yang madrasah pakai ini 

yakni metode Wafa diharapkan peserta didik senang, semangat serta dapat lebih 

mencintai Al-Qur‟an. 

Pada awalnya di MI Nurul Huda Grogol Sawoo Ponorogo ini menggunakan 

berbagai macam metode untuk pembelajaran Al-Qur‟an. Sebelumnya metode yang 

dipakai adalah metode Iqro‟ dengan Sorogan. Seperti yang dikatakan oleh Bapak 

Kepala Madrasah Bapak Moh. Anwaryakni: 

“Berbagai macam metode digunakan seperti kemarin memakai metode An-

Nahdiyah dan yang terakhir ini sebelum menggunakan metode wafa yakni metode 

Iqro‟ yang kita gunakan.”
59

 

 

Namun, kemapuan peserta didik masih kurang pada saat menggunakan 

metode tersebut dan masih ada beberapaa peserta didik yang sangat kurang dalam 
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membaca Al-Qur‟annya. Hal ini sama dengan hasil wawancara dengan Bapak 

Kepala Madrasah Bapak Moh. Anwar yang mengatakan: 

“Karena peningkatan anak itu dalam pembelajaran Al-Qur‟an itu kurang 

dan ketika kita menggunakan metode yang terdahulu kecapaian anak hanya seperti 

itu saja. Jadi, dari sekolah berinisiatif menggunakan metode yang dapat membuat 

anak itu lebih mudah membaca sekaligus menghafal Al-Qur‟an. Yakni metode 

Wafa.”
60

 

 

Dari sinilah kepala madrasah berinisiatif memilih metode yang cocok untuk 

digunakan agar siswa-siswinya dalam belajar Al-Qur‟an menyenangkan dan lebih 

menyukai Al-Qur‟an. Beliau memilih metode Wafa untuk diterapkan kepada 

murid-muridnya karena memang metode  Wafa itu tidak monoton dan siswa juga 

menyukai nada dari metode Wafa ini. 

Pada mulanya dua tahun yang lalu itu, guru-guru di MI Nurul Huda Grogol 

ini mengadakan monitoring pembelajaran metode Wafa dengan Ustad dan 

Ustadzah dari Griya Al-Qur‟an Ponorogo karena memang yang pertama kali 

menerapkan metode Wafa di Ponorogo adalah Griya Al-Qur‟an. Oleh karena itu, 

selama tiga hari di MI Nurul Huda mengadakan monitoring semua guru untuk 

mengajarkan pembelajaran metode Wafa bagi anak didiknya. Tidak hanya itu saja, 

Semua guru yang ada beberapa guru juga di kirim ke Griya Al-Qur‟an untuk 

melakukan sertifikasi guru Al-Qur‟an metode Wafa. 

Perkembangan yang menonjol dari adanya pembelajaran Al-Qur‟an dengan 

menggunakan metode Wafa. Perkembangannya pun juga sangat baik karena anak 

juga menyukai adanya lagu baru yang mereka ketahui. Pembelajarannya juga tidak 

membuat bosan anak, prestasi anak dalam bidang pelajaran Al-Qur‟an Hadis serta 

untuk Tahfidz juga lebih baik dari yang sebelumnya. 
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Seperti yang telah dikatakan pada saat wawancara dengan Bapak Kepala 

Madrasah Bapak Moh. Anwartentang adanya Wafa: 

“Perkembangannya sangat baik, anak-anak sangat menyukai metode wafa 

ini karena pembelajarannya tidak monoton, prestasi anak dalam bidang tahfidz pun 

juga meningkat lebih baik dari apa yang telah digunakan metode yang 

sebelumnya.”
61

 

Adapun pelaksanaan pembelajaran Al-Qur‟an metode Wafa di MI Nurul 

Huda Grogol Sawoo Ponorogo adalah sebagai berikut: 

1. Persiapan Pembelajaran Al-Qur’an MetodeWafa di MI Nurul Huda Grogol 

Sawoo Ponorogo 

Dalam proses belajar mengajar seorang guru perlu merencanakan suatu 

pembelajaran agar proses belajar mengajar berjalan dengan dengan baik dan dapat 

mmencapai hasil yang diharapkan. Setiap perencanaan dalam pembelajaran biasanya 

berkaiatan dengan apa yang ada pada pikiran yaitu tentang apa yang akan dilakukan 

ketika proses belajar mengajar berlangsung. Dalam kegiatan tersebut, guru harus 

mempersiapkan segala yang dibutuhkan didalam. Langkah merencanakan dalam 

pembelajaran memegang peranan yang sangat penting, sebab menentukan langkah 

pelaksanaan dan evaluasi dalam proses pembelajaran. 

Dalam langkah ini sebelum memasuki kelas pembelajaran Wafa guru 

menyiapkan materi yang akan diajarkan kepada peserta didiknya sesuai dengan kelas 

Wafanya masing-masing. Seperti menggunakan RPP yang sudah ada pada buku 

pedoman Wafa serta menyiapkan metode pembelajaran yang akan digunakan dalam 

menyampaikan materi. Tidak hanya itu, sebelum memasuki pembelajaran Wafa, 

Guru juga memberikan motivasi singkat kepada peserta didiknya agar mereka lebih 

semangat dalam menerima materi yang diajarkan. Sebagaimana hasil wawancara 

dengan Bapak Muhammad Iskandar: 
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“Untuk persiapan sebelum pembelajaran dilaksanakan saya mengkondisikan 

kelas terlebih dahulu agar anak dapat menerima materi yang saya sampaikan 

denganbaik. selain itu saya juga memberikan sedikit motivasi agar anak lebih 

semangat dalam menerima materi yang saya sampaikan.”
62

 

Hal ini sama dengan hasil observasi yang dilakukan ketika pembelajaran Al-

Qur‟an metode Wafa yang berlangsung dikelas sebagai berikut: 

“Persiapan pembelajaran wafa ini dipersiapkan dengan sebaik mungkin. 

Sebelum pembelajaran dimulai guru mengkondisikan kelas terlebih dahulu dan 

mengkondisikan siswanya agar menyerap materi Al-Qur‟an yang akan disampaikan. 

Kemudian jika setelah semua siswa dan kelas sudah terkondisikan baru guru 

memulai pembelajaran dan menyampaikan materi pembelajaran dengan baik. Hal ini 

bertujuan agar siswa dapat menerima pembelajaran dengan baik dan dapat mencapai 

tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran.”
63

 

Dalam persiapan pembelajaran pada Wafa ini setiap guru dalam kelas selalu 

memberikan motivasi kepada setiap peserta didiknya, hal ini agar adanya motivasi 

para siswa lebih semnagat dalam menerima pembelajaran. Tidak hanya itu saja, guru 

juga mempersiapkan kelasnya terlebih dahulu untuk mengkondisikan para siswanya 

agar dapat menerima pembelajaran dengan baik. karena persiapan pembelajaran 

merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh seorang guru setiap kali akan 

melakukan proses pembelajaran. 

2. Pelaksanaan Proses Pembelajaran Al-Qur’an Metode Wafa di MI Nurul Huda 

Grogol Sawoo Ponorogo 

Dalam kegiatan ini, seorang guru dituntut untuk aktif dalam menciptakan dan 

menumbuhkan proses kegiatan belajar dengan rencana yang sudah disusun dengan 

baik. kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam melaksanakan proses 

pembelajaran dapat mengidentifikasi karakter dan kemampuan dari setiap siswa, 

kemudian menilai dari setiap siswa untuk disimpulkan. Pada dasarnya, melasanakan 
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proses pembelajaran untuk menciptakan suatu lingkungan yang dapat menimbulkan 

perubahan kepada siswa. 

Dalam pelaksanaan pembelajaran Al-Qur‟an metode Wafa di MI Nurul Huda 

Grogol Sawoo Ponorogo ini, tidak hanya menggunakan satu strategi pembelajaran 

saja tetapi menggunakan beberapa strategi yang bersifat kelompok dan individu. 

Untuk startegi yang digunakan hampir semua oleh guru digunakan karena dengan 

adanya cara ini diharapkan para murid tidak merasa bosan dan pembelajaran juga 

berlangsung sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 

Di MI Nurul Huda proses pembelajaran Wafa berlangsung pada waktu pagi 

hari setelah melaksanakan shalat Dhuha secara berjamaah kemudian dikumpulkan 

pada lapangan untuk tahfidz bersama. Pada pagi hari ini para murid diputarkan 

sebuah audio tahfidz Wafa kemudian para murid menirukan apa yang ada pada audio 

tersebut. Pelaksanaan tahfidz ini juga atas pengawasan semua guru. Sedangkan pada 

siang harinya dilaksanakan Tilawah jilid Wafa yang sesuai dengan kelas Wafanya 

masing-masing dengan ustad dan ustadzah masing-masing juga. Tilawah ini 

dilaksanakan setelah istirahat kedua yakni sebelum melaksanakan shalat Dhuhur 

berjamaah. Hal ini sesuai  dengan hasil wawancara oleh Ustadzah Lina Eka 

Khoiriyah: 

“Proses pembelajaran Wafa ini sendiri berlangsung pada siang hari untuk 

Tilawah jilid Wafa setelah istirahat kedua sebelum shalat dhuhur berjamaah. 

Sedangkan untuk pagi hari setelah melaksanakan shalat dhuha sebelum memulai 

pembelajaran kita putarkan audio dan murid-murid menirukan tahfidz dengan juz 30 

yang didampingi oleh para guru-guru.”
64

 

 

Adapun langkah-langkah pembelajarannya adalah sebagai berikut: 

a. Setelah bel masuk berbunyi siswa dan siswi memasuki kelas wafanya masing-

masing. Kemudian guru mengucapakan salam kepada para siswanya. 

                                                           
64

Lihat Transkip Wawancara Nomor 14/W/20-2/2019 



69 
 

 
 

b. Kemudian menanyakan bagaimana kabar siswa-siswinya. 

c. Sebelum memulai pembelajaran terlebih dahulu membaca surat Al-Fatihah dan 

do‟a sebelum belajar. 

d. Kemudian masuk ke pembelajaran, yang pertam guru memberikan contoh cara 

membaca yang baik dan benar menurut fasokhah dan makhorijul hurufnya. 

e. Kemudian siswa-siswinya menirukan begitu seterusnya sampai selesai satu 

halaman. 

f. Setelah membaca simak selanjutnya dengan pernilaianindividu dan kelompok. 

Penilaiannya dilakukan dengan tes lisan. Siswa ditunjuk satu persatu untuk 

membaca dan adajuga yang ditunjuk perkelompok. 

g. Sebelum pembelajaran diakhiri guru juga memberikan pertanyaan-pertanyaan 

tentang apa yang telah dipelajari. 

h. Setelah pembelajaran selesai, para siswa berdo‟adan guru menutup pembelajaran 

dengan salam. 

Hal ini sama dengan hasil observasi yang saya lakukan ketika pembelajaran 

Al-Qur‟an metode Wafa yang berlangsung dikelas sebagai berikut: 

“Setelah bel masuk berbunyi siswa dan siswi memasuki kelas wafanya 

masing-masing. Sebelum memulai pembelajaran terlebih dahulu membaca surat Al-

Fatihah dan do‟a sebelum belajar. Guru memberikan contoh cara membaca yang 

baik dan benar menurut fasokhah dan makhorijul hurufnya. Kemudian siswa-

siswinya menirukan begitu seterusnya sampai selesai satu halaman. Setelah 

membaca simak selanjutnya dengan pernilaian individu dan kelompok. Penilaiannya 

dilakukan dengan tes lisan. Siswa ditunjuk satu persatu untuk membaca dan adajuga 

yang ditunjuk perkelompok. Sebelum pembelajaran diakhiri guru juga memberikan 

pertanyaan-pertanyaan tentangapa yang telah dipelajari. Setelah pembelajaran 

selesai, para siswa berdo‟a dan guru menutup pembelajaran dengan salam.”
65

 

Pada pelaksanaan proses pembelajaran Wafa guru melakukan pengulangan 

kembali tentang materi pembelajaran yang yang sudah diajarkan dengan 
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memberikan pertanyaan yang bersifat sederhana untuk mengingat kembali materi 

pembelajaran yang telah disampaikan.  

3. Evaluasi Pembelajaran Al-Qur’an metode Wafa di MI Nurul Huda Grogol 

Sawoo Ponorogo 

Penilaian proses belajar mengajar mempunyai tujuan untuk mengetahui 

keberhasilan dari perencanaan kegiatan belajar mengajar yang telah disusun dan 

dilaksanakn oleh seorang guru. Penilaian itu sendiri untukmenetukan baik tidaknya 

suatu program yang telah diterapakan ataupun dilasanakan  untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. Melaksanakan penilaian dalam proses belajar mengajar 

merupakan bagian dari tugas seorang guru yang dilaksanakan seteah kegiatan 

pembelajaran berlangsung. 

Evaluasi pembelajaran Al-Qur‟an metode Wafa di MI  Nurul Huda Grogol 

Sawoo Ponorogo dilaksanakan untuk melihat beberapa jauh peserta didik sudah 

memahami dan menerima materi yang disampaikan guru dalam proses pembelajaran. 

Melalui evaluasi yang dilakukan dapat diketahui sampaimana pencapaian standar 

keberhasilan yang telah ditentukan dari setiap kegiatan pembelajaran yang telah 

berjalan.  

Mengenai evaluasi pembelajaran membaca Al-Qur‟an metode Wafa dapat 

dibedakan menjadi dua yaitu: 

a. Evaluasi formatif yaitu evaluasi yang dilakukan ditengah-tengah atau saat 

pembelajaran berlangsung. 
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b. Evaluasi sumatif yaitu evaluasi yang dilakukan setelah semua program 

pembelajaran selesai diberikan oleh guru atau evaluasi yang dilakukan setelah 

semua materi pembelajaran selesai diajarkan.
66

 

Penilaian ini merupakan suatu kegiatan seorang guru yang bekaitan dengan 

pencapaian kompetensi dan hasil belajar peserta didik setelah mengikuti serangkaian 

proses kgiatan pembelajaran. Evaluasi pembelajaran Al-Qur‟an metode Wafa yang 

dilakukan MI  Nurul Huda Grogol Sawoo Ponorogo menggunakan penilaian harian 

yang dilakukan ditengah-tengah pembelajaran berlangsung dan penilaian untuk 

kenaikan ke jilid selanjutnya. Untuk penilain kenaikan jilid ke Wafa berikutnya 

dilaksanakan penilaian menurut kelas Wafa nya masing-masing biasanya 

dilaksanakan setiap 3 bulan sekali. Seperti hasil wawancara kepada Ustad 

Muhammad Iskandar sebagai berikut: 

“Untuk evaluasi kenaikan jilid dilaksanakan setiap tiga bulan sekali yakni 

hingga semua siswa selesai pada kelas tersebut hingga dilaksanakan evaluasi 

kenaikan pada jilid Wafa ke Wafa berikutnya. Sedangkan untuk kriteria penilaian 

pada evaluasi Wafa ini yang digunakan fasokhahnya, lagu Wafa serta kelancaran 

dalam membaca.”
67

 

 

Hal ini sama dengan hasil observasi ketika evaluasi pembelajaran Al-Qur‟an 

metode Wafa yang berlangsung dimasjid sebagai berikut: 

“Proses evaluasi dalam pembelajaran metode Wafa ini dilakukan ditengah-

tengah pembelajaran dan selesai pembelajaran. Evaluasi di tengah-tengah 

pembelajaran ini bertujuan untuk menilai kecapain siswa dalammemahami materi 

yang disamapaikan oleh guru. Tidak hanya itu, evaluasi juga dilaksanakan setelah 

selesai semua jilid pada kelas Wafa. Evaluasi ini biasanya diadakan perkelas sesuai 

dengan kelasnya masing-masing karena pengelompokan kelasnya juga berbeda. 

Untuk evaluasi kenaikan jilid ini dilaksanakan setiap tiga bulan sekali. Untuk kriteria 

penilaian evaluasinya yakni fashohah, lagu wafa, kelancaran, makhorijul hurufnya 

dan tajwidnya.”
68
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Dari hasil yang didapat dari penilaian ini akan diketahui bagaimana siswa 

dapat menyerap dan menerima materi yang telah diberikan seorang guru. Adapun 

hasil dari penerapan pembelajaran Al-Qur‟an metode Wafa di MI  Nurul Huda 

Grogol Sawoo Ponorogo ini berdampakbaik. Peserta didik pun juga senang terhadap 

adanya pembelajaran Al-Qur‟an metode Wafa. Tidak hanya itu, untuk hasil tahfidz 

dan membaca Al-Qur‟an siswa pun juga meningkat dibandingkan dengan tahun yang 

sebelumnya ketika belum menggunakan metode Wafa. 

4. Dampak pembelajaran Al-Qur’an metode Wafa terhadap siswa di MI Nurul 

Huda Grogol Sawoo Ponorogo 

Adanya pembelajaran Al-Qur‟an dengan menggunakan metode Wafa ini 

sangat dirasakan baik oleh bapak dan ibu guru serta siswa-siswi semuanya. Dalam 

setiap sesuatu yang dilakukan pasti memiliki dampak yang positif maupun dampak 

yang negatif. Begitu juga dengan adanya pembelajaran Al-Qur‟an metode Wafa 

yang diterapkan di MI Nurul Huda Grogol Sawoo Ponorogo ini. Dampak positif 

yang dihasilkan dari pembelajaran Wafa ini adalah para siswa sangat menyukai dan 

senang belajar Al-Qur‟an dengan menggunakan metode yang baru digunakan di 

madrasah ini. Dengan sikap mereka yang menyukai dan senang dengan adanya 

pembelajaran ini diharapkan dapat mencapai hasil yang memuaskan. Dari 

pencapaian tersebut para guru dan orang tua juga akan merasa senang dan berharap 

anak-anaknya mempunyai bekal untuk dunia dan bekal untuk akhiratnya kelak. 

Dikatakan di atas dalam setiap sesuatu  yang dilakukan pasti memiliki 

dampak yang positif maupun dampak yang negatif. Adapun dampak negatif dari 

adanya pembelajaran Al-Qur‟an metode Wafa ini adalah anak-anak masih belum 

mampu beradaptasi adanya pembelajaran Al-Qur‟an dengan metode baru ini. Karena 

anak masih terbiasa dengan berbagai macam metode yang sebelumnya digunakan 
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baik dalam madrasah ataupun padan pendidikan Al-Qur‟an yang meraka tempuh 

karena memang berbeda untuk setiap anak. 

Hal ini sama dengan hasil wawancara dengan ustadzah Wafa yang 

mengatakan bahwa: 

“Kendala guru untuk mengajarkan itu membutuhkan waktu untuk 

menyamakan persepsi anak kepada metode Wafa. Karena, latar belakang dari anak-

anak sendiri yang dahulunya belajar Al-Qur‟an menggunakan metode iqro‟ ataupun 

metode lainnya jadi anak harus beradaptasi terlebih dahulu dengan adanya 

pembelaajaran Al-Qur‟an metode Wafa ini.”
69

 

 

Tidak hanya itu, ustad dan ustadzah yang wawancara juga berpendapat dan 

bangga atas adanya pembelajaran Wafa ini karena sangat berdampak positif bagi 

murid. Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Iskandar adalah sebagai berikut: 

“Dampak adanya metode Wafa sangat baik baik bagi guru, anak dan juga 

bagi  madrasah. Karena, prestasi anak dalammembaca Al-Qur‟an serta menghafal 

Al-Qur‟an juga sangat meningkat dan memberi kebanggan untuk para guru dan 

madrasah. Para wali murid juga bangga pada anak yang mendapatkan prestasi 

dengan adanya pembelajaran Wafa ini.”
70

 

 

Bapak kepala madrasah serta ustad yang mengajar Wafa juga berpendapat 

seperti itu ketika saya wawancara di madrasah dengan adanya dampak pembelajaran 

Al-Qur‟an dengan menggunakan metode Wafa: 

“Prestasi anak dalam belajar Al-Qur‟an dengan menggunakan pembelajaran 

metode Wafa ini lebih meningkat dibandingkan dengan sebelumnya. Anak-anak juga 

lebih mudah dalam membaca dan menghafal Al-Qur‟an terutama pada juz 30. 

Sekarang ini banyak anak-anak yang sudah hafal juz 30 kurang 6 surat yang 

panjang-panjang saja.”
71

 

 

“Dampak adanya metode Wafa sangat baik baik bagi guru, anak dan juga 

bagi  madrasah. Karena, prestasi anak juga sangat meningkat dalam bidang 

hafalannya yang utama dan anak memberi kebanggan untuk para guru dan 

madrasah.dan para wali murid juga bangga pada anak yang mendapatkan prestasi 

dengan adanya pembelajaran Wafa ini.”
72
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Dari hasil diterapkannya pembelajaran Al-Qur‟an metode Wafa sangat 

membantu siswa dalam membaca dan menghafal Al-Qur‟an. Hal ini dibuktikan 

dengan hasil tahfidz juz 30 yang dilaksanakan setiap pagi hari sebelum memulai 

pembelajaran sudah banyak siswa yang banyak hafal dengan menggunakan nada 

hijaz metode Wafa yang telah diterapkan selama bebrapa tahun ini. 

Selain itu, dalam suatu perlombaan yang dilaksanakandi MI PAS Baitul 

Qur‟an Gontor dan Kompetisi Kepramukaan yang dilaksanakan di SMA 2 Ponorogo 

yaitu “Natasya Ervina Iffatuzzahro” dan “Allea Octakhanza Primadhani” 

mendapatkan juara 3 dan juara harapan 1 mengalahkan 60 peserta dalam ajang 

perlombaan yang juara pertama se-krasidenan Madiun. Tidak hanya itu, untuk lomba 

tartil tingkat SD/MI yang dilaksanakan di Durisawoo Se-krasidenan Madiun juga 

mendapatkan Juara Pertama. Dan banyak kompetisi pribadi yang siswa ikuti dengan 

menggunakan pembelajaran Wafa, 

Hal ini sama dengan hasil wawancara dengan Ustdzah Lina Eka Khoiriyah: 

“Untuk dampaknya bagi anak-anak sangat baik karena anak menyukai 

pembelajarannya, anak juga dapat lebih baik membaca Al-Qur‟an dengan makhraj 

dan tajwid secara baik dan benar. Tidak hanya itu adanya pembelajaran metode 

Wafa ini anak juga banyak prestasinya dalam bidang Al-Qur‟an dan dalam bidang 

tahfidz yakni dalam setiap perlombaan yang diikuti Insya Allah mendapatkan juara 

yang diharapkan.”
73

 

 

Dari hasil diterapkannya pembelajaran Al-Qur‟an metode Wafa di MI Nurul 

Huda Grogol Sawoo Ponorogo ini sangat membantu kemampuan siswa dalam 

membaca Al-Qur‟an dan menghafal Al-Qur‟an.Dampak dari pembalajaran Wafa ini 

tidak bersifat positif saja namun juga berdampak negatif karena setiap apa yang 

dilaksanakan pasti ada sesuatu yang berdampak positif dan berdampak negatif. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

 

A. Persiapan Pembelajaran Al-Qur’an Metode Wafa di MI Nurul Huda Grogol 

Sawoo Ponorogo 

 Dalam pembelajaran Al-Qur‟an dengan menggunakan metode Wafa ini 

dikemas dengan strategi quantum teaching yakni tumbuhkan, alami, namai, 

demonstrasikan, ulangi dan rayakan. Pembelajaran quantum teaching dapat 

dipadandang sebagai strategi pembelajaran yang ideal, karena menekankan kepada 

kerjasama antara peserta didik dan guru untuk mencapai tujuan bersama. 

Pembelajaran quantum teaching ini disasarkan pada anggapan bahwa semua 

kehidupan merupakan energi yang dapat diubah menjadi cahaya. Artinya, interaksi-

interaksi ini mengubah kemampuan dan bakat alamiah yang ada pada guru maupun 

siswa menjadi cahaya yang bermanfaat bagi kehidupan mereka yang akan datang 

dalam belajar secara aktif dan efisien. 

 Persiapan pembelajaran Al-Qur‟an adalah suatu rancangan kegiatan yang 

harus ditetapkan oleh pihak sekolah sehingga terlaksananya proses belajar mengajar 

yang kita inginkan. Tanpa adanya persiapan belajar mengajar sangat sulit menentukan 
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apa-apa saja yang diperlukan. Oleh karena itu, sebelum melakukan kegiatan belajar 

mengajar terlebih dahulu dilakukan kegiatan persiapan pembelajaran. 

Dalam langkah persiapan pembelajaran, yakni langkah sebelum memasuki 

kelas untuk pembelajaran Wafa guru menyiapkan materi yang akan diajarkan kepada 

peserta didiknya sesuai dengan kelas Wafanya masing-masing. Seperti menggunakan 

RPP seperti yang sudah ada pada buku pedoman Wafa. Hal ini bertujuan untuk 

mempermudah guru dalam melakukan proses pembelajaran, serta menyiapkan metode 

pembelajaran yang akan digunakan dalam menyampaikan materi. Tidak hanya itu, 

sebelum memasuki pembelajaran Wafa, Guru juga memberikan motivasi singkat 

kepada peserta didiknya agar mereka lebih semangat dalam menerima materi yang 

diajarkan. 

Dari data persiapan pembelajaran dengan metode yang diterapkan Wafa di 

MI Nurul Huda, setiap guru mempunyai cara tersendiri untuk mempersiapkan 

pembelajaran agar berjalan sesuai yang diharapkan. Salah satunya yakni memberikan 

dorongan dan semangat kepada para siswanya agar dapat menerima materi yang 

disampaikan dapat diterimadengan baik. Pada kelas lain, sebelum memulai 

pembelajaran guru juga mengkondisikan kelas terlebih dahulu agar para siswanya 

juga dapat menerima materi pelajaran Wafa yang akan disampaikan. Karena 

persiapan pembelajaran merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh seorang guru 

setiap kali akan melakukan proses pembelajaran. 

B. Pelaksanaan Proses Pembelajaran Al-Qur’an Metode Wafa di MI Nurul Huda 

Grogol Sawoo Ponorogo 

Dalam pelaksanaan pembelajaran Al-Qur‟an metode Wafa di MI Nurul Huda 

Grogol Sawoo Ponorogo ini dengan menggunakan langkah-langkah 5P yaitu 

pembukaan, pengalaman, pengajaran, penilaian dan penutupan. Semua itu sama persis 
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dengan yang tertulis pada buku pintar guru Al-Qur‟an Wafa, namun langkah-langkah 

pelaksanaan pembelajaran Al-Qur‟an dengan menggunakan metode Wafa dapat 

diterapkan secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan lembaga yang menggunakannya. 

Penerapan metode wafa yang diadakan di MI Nurul Huda Grogol ini terbilang 

belum lama karena masih berjalan sekitar tiga tahun ini. Dalam penerapannya, 

pembelajaran Al-Qur‟an metode Wafa ini diterapkan dengan metode tahfidz dan 

tilawah. Kegiatan tahfidz Al-Qur‟an dilaksanakan pada pagi hari sebelum kegiatan 

belajar mengajar dilaksanakan. Sedangkan untuk kegiatan tilawah dilaksanakan pada 

siang hari sebelum melaksanakan salat Dhuhur berjamaah menurut kelas dan jilid 

Wafanya masing-masing dan didampingi juga oleh Ustad ataupun Ustadzah Wafa 

dikelas tersebut. Adapun kelas Wafa jilid satu berjumlah tiga kelas, kelas Wafa jilid 

dua berjumlah 3 kelas, kelas Wafa jilid 3 berjumlah 3 kelas, kelas Wafa jilid 4 

berjumlah 4 kelas, kelas Wafa jilid 5 berjumlah 4 kelas. 

Dalam proses pembelajaran pada metode Wafa yang diterapkan di MI Nurul 

Huda, pada setiap pembelajaran yang berlangsung guru selalu memberikan motivasi-

motivasi serta bercerita sesuai dengan judul cerita pada buku tilawah pada jilid 

masing-masing. Karena, dengan adanya motivasi dan cerita pada saat pembelajaran 

berlangsung siswa juga tidak akan merasa bosan dengan materi yang disampaikan 

seorang guru. Tidak hanya itu, pada saat proses pembelajaran berlangsung guru juga 

memberikan acak lanjut ayat kepada siswanya dengan tujuan menambah kelancaran 

pada saat membaca untuk persiapan penilaian kenaikan ke jilid selanjutnya. 

Adapun langkah-langkah pembelajaranmetode Wafa di MI Nurul Huda, yang 

pertamayaitu mengkondisikan kelas, para siswa secara mandiri mengatur tempat 

duduk mereka masing-masing dengan membentuk huruf U, sehingga guru menjadi 

fokus dan leluansa untuk memantau kegiatan pembelajaran yang berlangsung. Kedua 
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yaitu pembukaan, dengan mengucapkan salam, membaca al-fatihah. Ketiga yaitu 

pengajaran, sebelum guru menyampaikan materi kepada para siswanya guru 

menberikan contoh cara membaca dengan makhorijul huruf dan fashohah dengan baik 

dan benar kemudian siswa menirukannya sampai selesaipada satu halaman. Keempat 

yaitu penilaian, pada penilaian ini dilakukan secara individu dan secara kelompok 

dengan tes secara lisan yakni dengan di tunjuk untuk membaca satu persatu ataupun 

dengan kelompok satu bangkunya.Kelima yaitu penutup, sebelum pembelajaran 

diakhiri guru juga memberikan evaluasi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan 

tentang apayang telah dipelajari. Kemudian guru menutup pembelajaran dengan do‟a 

dan salam. 

Dalam proses pembelajaran Al-Qur‟an metode Wafa yang diterapkan di MI 

Nurul Huda ini masih ada yang belum sesuai dengan metode pembelajaran seperti 

yang ada pada buku Wafa, karena pada saat pembelajaran berlangsung guru belum 

menggunakan media pembelajaran seperti yang ada pada pembelajaran Wafa. Serta 

dalam kelas Wafa lain guru juga masih belum sempurna dalam mengajarkan Wfa 

sesuai dengan yang ada pada buku pembelajaran Al-Qur‟an metode Wafa. 

C. Evaluasi Pembelajaran Al-Qur’an Metode Wafa di MI Nurul Huda Grogol 

Sawoo Ponorogo 

Evaluasi pembelajaran Al-Qur‟an metode Wafa di MI  Nurul Huda Grogol 

Sawoo Ponorogo dilaksanakan untuk melihat seberapa jauh peserta didik sudah 

memahami dan menerima materi yang disampaikan guru dalam proses pembelajaran. 

Melalui evaluasi yang dilakukan dapat diketahui sampaimana pencapaian standar 

keberhasilan yang telah ditentukan dari setiap kegiatan pembelajaran yang telah 

berjalan.  
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Kegiatan penilaian pembelajaran Al-Qur‟an dengan menggunakan metode 

Wafa dilaksanakan pada saat pembelajaran atau penilaian pada pokok 

bahasan,penilaian yang dilaksanakan untuk kenaikan pada jilid Wafa selanjutnya, dan 

penilaian akhir (Munaqosyah). Untuk evaluasi pada saat pembelajaran berlangsung 

bertujuan untuk menambah kelancaran siswa dalam membaca serta nantinya dalam 

evaluasi akhir kenaikan jilid siswa juga lebih lancar dalam membaca. Sedangkan 

untuk evaluasi kenaikan jilid ini dilaksanakan setiap tiga bulan sekali, dengan tujuan 

untuk mengetahui apakah siswa tersebut dapat melanjutkan pada jilid selanjutnya 

ataukah masih tinggalpada jilid Wafa tersebut. Penilaian akhir dilaksanakan ketika 

semua jilid dari jilid satu sampai dengan lima serta Tajwid dan Ghorib sudah 

dipelajari dan murid juga dapat membaca Al-Qur‟an dengan baikdan benar sesuai 

kaidah kaidah ilmu Tajwid. 

Penilaian pada pembelajaran Al-Qur‟an metode Wafa di MI Nurul Huda 

Grogol Sawoo Ponorogo aspek yang dinilai adalah kelancaran, fasokhah, tajwid, 

bacaan wafa, serta panjang dan pendeknya. Sedangkan untuk kriteria kelulusannya 

adalah A dan B dinyatakan lulus. Sedangkan untuk nilai C diharuskan untuk 

mengulang kembali atau remidi. 

Dari data yang didapat, evaluasi pembelajaran Al-Qur‟an dengan 

menggunakan metode Wafa di MI Nurul Huda Grogol Sawoo Ponorogo akan 

diketahui bagaimana siswa dapat menerima dan menyerap materi pembelajaran yang 

telah disampaikan oleh guru. Dengan begitu, evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui 

kecapaian siswa dalam menerima pelajaran yang telah disampaikan dalam proses 

pembelajaran. Hasil dari penelitian ini pada evaluasi pembelajaran Wafa yang 

dilaksanakan di MI Nurul Huda sudah sesuai dengan evaluasi seperti yang ada pada 
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pembelajaran Wafa yakni evaluasi yang dilaksanakan ditengah-tengah pembelajaran 

dan evaluasi diakhir atau munaqosah kenaikan jilid pada Wafa. 

Evaluasi yang dilaksanakan di MI Nurul Huda ini tidak hanya evaluasi pada 

siswanya saja, namun evaluasi juga terhadap gurunya. Hal ini bertujuan untuk 

mengetahui kecapaian guru dalam mengajarkan Wafa kepada para siswanya.  

 

 

D. Dampak Pembelajaran Al-Qur’an Metode Wafa terhadap siswa di MI Nurul 

Huda Grogol Sawoo Ponorogo 

Dari data adanya pembelajaran Al-Qur‟an dengan menggunakan metode Wafa 

di MI Nurul Huda Grogol Sawoo Ponorogo ini menampakkan keberhasilan.Adanya 

pembelajaran Al-Qur‟an dengan menggunakan metode Wafa ini sangat dirasakan baik 

oleh bapak dan ibu guru serta siswa-siswi semuanya. Dengan adanya pembelajaran 

Al-Qur‟an metode Wafa yang diterapkan di MI Nurul Huda Grogol Sawoo Ponorogo 

ini. Dampak positif yang dihasilkan dari pembelajaran Wafa ini adalah para siswa 

sangat menyukai dan senang belajar Al-Qur‟an dengan menggunakan metode yang 

baru digunakan di madrasah ini. Dengan sikap mereka yang menyukai dan senang 

dengan adanya pembelajaran ini diharapkan dapat mencapai hasil yang memuaskan. 

Dari pencapaian tersebut para guru dan orang tua juga akan merasa senang dan 

berharap anak-anaknya mempunyai bekal untuk dunia dan bekal untuk akhiratnya 

kelak. 

Dalam setiap sesuatu yang dilakukan pasti memiliki dampak yang positif 

maupun dampak yang negatif. Adapun dampak negatif dari adanya pembelajaran Al-

Qur‟an metode Wafa ini adalah anak-anak masih belum mampu beradaptasi adanya 

pembelajaran Al-Qur‟an dengan metode baru ini. Karena anak masih terbiasa dengan 
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berbagai macam metode yang sebelumnya digunakan baik dalam madrasah ataupun 

padan pendidikan Al-Qur‟an yang meraka tempuh karena memang berbeda untuk 

setiap anak. 

Dari data hasil diterapkannya pembelajaran Al-Qur‟an dengan menggunakan 

metode Wafa sangat membantu siswa dalam membaca dan menghafal Al-Qur‟an. Hal 

ini dibuktikan dengan hasil tahfidz juz 30 yang dilaksanakan setiap pagi hari sebelum 

memulai pembelajaran sudah banyak siswa yang banyak hafal hanya kurang tiga surat 

yang panjang-panjang saja. Dengan adanya tahfidz yang dilaksanakan pada pagi hari 

ini juga telah mengharumkan nama madrasah dengan dikirimnya salah satu 

perwakilan yaitu “Natasya Ervina Iffatuzzahro” dalam perlombaan Tahfidz juz 30di 

SMA 2 Ponorogo mendapatkan juara pertama. kemudian pada perlombaan di MI PAS 

Baitul Qur‟an Gontor juga mendapatkan juara ketiga. Tidak hanya itu, dengan adanya 

penerapan Al-Qur‟an dengan metode Wafa juga mengirimkan “Allea Oktakhanza 

Primadhani” dalam perlombaan tartil di Yayasan Durisawoo mendapatkan juara 

pertama. 

Dengan adanya pembelajaran Al-Qur‟an metode Wafa di MI Nurul Huda 

Grogol Sawoo Ponorogo ini sangat membantu kemampuan siswa dalam membaca Al-

Qur‟an dan menghafal Al-Qur‟an.Tidak hanya itu saja, dengan adanya penerapan 

metode Wafa ini kebanggaan tersendiri untuk para orangtua dan guru serta bagi 

madrasah karena para siswa menjadi lebih semangat dalam mempelajari Al-Qur‟an 

dengan menggunakan nada baru yakni nada hijaz dari metode Wafa. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang pembelajaran Al-Qur‟an metode Wafa di 

MI Nurul Huda Grogol Sawoo Ponorogo dapat disimpulkan bahwa: 

1. Dalam persiapan proses pembelajaran, langkah sebelum memasuki kelas untuk 

pembelajaran Wafa guru menyiapkan materi yang akan diajarkan kepada peserta 

didiknya sesuai dengan kelas Wafanya masing-masing. Seperti menggunakan RPP 

yang sudah ada pada buku pedoman Wafa serta menyiapkan metode pembelajaran 

yang akan digunakan dalam menyampaikan materi. Tidak hanya itu, sebelum 

memasuki pembelajaran Wafa, Guru juga memberikan motivasi singkat kepada 

peserta didiknya agar mereka lebih semangat dalam menerima materi yang 

diajarkan. 

2. Dalam pelaksanaan pembelajaran Al-Qur‟an metode Wafa di MI Nurul Huda 

Grogol Sawoo Ponorogo ini dengan menggunakan langkah-langkah 5P yaitu 

pembukaan, pengalaman, pengajaran, penilaian dan penutupan.Semua itu sama 
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persis dengan yang tertulis pada buku pintar guru Al-Qur‟an Wafa, namun 

langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran Al-Qur‟an dengan menggunakan 

metode Wafa dapat diterapkan secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan lembaga 

yang menggunakannya. 

3. Kegiatan penilaian pembelajaran Al-Qur‟an dengan menggunakan metode Wafa 

dilaksanakan pada saat pembelajaran atau penilaian pada pokok bahasan, penilaian 

yang dilaksanakan untuk kenaikan pada jilid Wafa selanjutnya, dan penilaian akhir 

(Munaqosyah). Evaluasi pembelajaran Al-Qur‟an dengan menggunakan metode 

Wafa di MI Nurul Huda Grogol Sawoo Ponorogo akan diketahui bagaimana siswa 

dapat menerima dan menyerap materi pembelajaran yang telah disampaikan oleh 

guru. Dengan begitu, evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui kecapaian siswa 

dalam menerima pelajaran yang telah disampaikan dalam proses pembelajaran. 

4. Adanya pembelajaran Al-Qur‟an dengan menggunakan metode Wafa ini sangat 

dirasakan baik oleh bapak dan ibu guru serta siswa-siswi semuanya. Dari hal 

tersebut berdampakpositif dan negatif. Dampak positifnya yaitu para siswa sangat 

menyukai dan senang belajar Al-Qur‟an dengan menggunakan metode yang baru 

digunakan di madrasah ini. Dengan sikap mereka yang menyukai dan senang 

dengan adanya pembelajaran ini diharapkan dapat mencapai hasil yang 

memuaskan. Adapun dampaknegatifnya yaitu anak-anak masih belum mampu 

beradaptasi adanya pembelajaran Al-Qur‟an dengan metode baru ini. Karena anak 

masih terbiasa dengan berbagai macam metode yang digunakan sebelumnya. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil temuan pada penelitian ini, sbagai bahan pertimbangan bagi 

pihak-pihak yang terkait, maka peneliti memberikan saran-sarannya sebagai berikut: 
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1. Bagi lembaga pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda Grogol diharapkan 

mseningkatkan kualitas pada pembelajaran Al-Qur‟an agar tercapai tuuan yang 

diharapkan. 

2. Bagi Ustad dan Ustadzah perlu adanya upaya untuk memaksimalkan proses 

pembelajaran, dan memberikan tugas tambahan kepada siswa agar proses pada 

pemebelajaran berjalan secara maksimal dan hasilnya juga memuaskan. 

3. Bagi peserta didik di MI Nurul Huda Grogol Sawoo Ponorogo, tetap semangat 

terus untuk belajar Al-Qur‟an baik di sekolah, di rumah dan dan dimanapun 

tempatnya. 

4. Bagi peneliti berikutnya, semoga dalam penelitian ini dapat bermanfaat bagi 

pembacanya kelak. 
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