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Kata Kunci: Qira>’at al-Sab’ah, Pembelajaran al-Qur’an. 

Qira>’at adalah ilmu yang mempelajari cara pengucapan kalimat-kalimat al-Qur‟an 
berdasarkan para imam qira>’at yang ada. Namun dari beberapa macam qira>’at, para ulama‟ 
telah bersepakat bahwa qira>’at tujuh/ qira>’at al-sab’ah merupakan qira>’at yang mutawatiroh 

(tidak mungkin salah dari Rasulullah Saw.). Dari beberapa pondok pesantren di daerah 

Ponorogo, satu-satunya pondok pesantren yang memasukkan ilmu tersebut dalam 

pembelajaran al-Qur‟annya adalah Pondok Pesantren Tahfidzul Qur‟an Al-Hasan. 

Berangkat dari latar belakang tersebut, dibuatlah empat rumusan masalah yaitu (1) 

Bagaimana latar belakang kegiatan pembelajaran qira>’at al-sab’ah di PPTQ Al-Hasan 

Ponorogo?, (2) Bagaimana metode pembelajaran qira>’at al-sab’ah di PPTQ Al-Hasan 

Ponorogo?, (3) Apa faktor penghambat dan pendukung dalam pembelajaran qira>’at al-sab’ah 
di PPTQ Al-Hasan Ponorogo?. 

Untuk menjawab pertanyaan di atas, penelitian ini dirancang dalam bentuk penelitian 

kualitatif (studi kasus), dengan menggunakan metode analisis yang dilakukan peneliti melalui 

proses reduction, display, dan conclusion. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan peneliti sebagai 

instrumen kunci dan mengambil pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Qur‟an Al-Hasan dan 

beberapa santri untuk dijadikan sampel penelitian.  

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa (a) Yang melatar belakangi kegiatan 

qira>’at al-sab’ah dalam pembelajaran al-Qur‟an adalah menjaga qira>’at tersebut agar tidak 

punah, karena qira>’at tersebut merupakan qira>’at mutawatir dari Rasulullah Saw., selain itu 

mempelajari qira>’at al-sab’ah hukumnya adalah fard}u kifa>yah, hal ini jika dalam suatu 

kabupaten tidak ada yang bisa dalam masalah tersebut, sudah bisa dipastikan bahwa orang 

muslim lainnya akan mendapatkan dosa. (b) Strategi implementasi yang digunakan PPTQ Al-

Hasan adalah menggunakan metode sorogan. (c) Faktor pendukung dalam pembelajaran 

qira>’at al-sab’ah adalah motivasi dari santri lain yang mengikuti qira>’at al-sab’ah dan juga 
penerapan sistem sorogan yang penerapannya bersifat student centris, sehingga menjadikan 

santri lebih aktif, kreatif, dan berfikir kritis, sedangkan faktor penghambat adalah guru tidak 

menjelaskan kaidah-kaidah qira>’at al-sab’ah terlebih dahulu sedangkan tidak semua santri 

bisa memahami isi kitab kuning/ kitab yang berbahasa Arab. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Al-Qur‟an adalah kitab suci yang terakhir diturunkan Allah Swt 

dengan perantara malaikat Jibril A.s. kepada Muhammad Saw. sebagai kunci 

dan kesimpulan dari semua kitab-kitab suci yang pernah diturunkan Allah Swt 

kepada Nabi-nabi dan rasul-rasul yang diutus Allah sebelum Nabi 

Muhammad Saw.
1
 Tertulis dalam mush}af, yang dinukilkan kepada kita secara 

mutawatir, membacanya merupakan ibadah yang dimulai dari surah al-

Fa>tih}ah diakhiri dengan surah al-Na>s.
2
 

Al-Qur‟an diturunkan dalam bahasa Arab yang jelas. Hal ini adalah 

suatu hal yang wajar karena al-Qur‟an diturunkan ke tengah-tengah umat yang 

berbahasa Arab melalui Nabi yang berbahasa Arab sekalipun ini bukan berarti 

bahwa Islam hanya untuk bangsa Arab. 
3
  Keadaan al-Qur‟an dalam bahasa 

Arab dijelaskan sendiri oleh al-Qur‟an menurut perhitungan Muhammad Fuad 

Abdal-Baqi pada sebelas tempat. Di antaranya adalah ayat berikut: 

   

   

    

                                                           
1Sa‟dull‟ah, 9 Cara Praktis Menghafal Al-Qur‟an (Jakarta: Gema Insani, 2008), 1. 
2
 Abdul Djalal, Ulumul Qur‟an (Surabaya: Dunia Ilmu, 2000), 11.  

3
Ramli Abdul Wahid, Ulumul Qur‟an (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 129 
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Artinya:“Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa al Quran dengan 

berbahasa Arab, agar kamu memahaminya”.(QS. Yusuf: 2)
4
 

 

Orang Arab itu mempunyai ejaan yang bermacam-macam, jelas 

terlihat pada tabi‟at fitrah mereka dalam mengeluarkan suara atau bunyi dan 

hurufnya. Hal ini dapat dilihat dalam kitab-kitab sastra dengan baya>n dan 

qari>nah-qari>nah. Al-Qur‟an diturunkan kepada Rasulullah Saw dengan bahasa 

Quraisy. Dan Rasulullah lahir dalam suku Quraisy. 

Akibat beda-bedanya dialek tersebut, maka pada suatu masa setelah 

Nabi wafat, muncul qira’a>t yang berbeda-beda terhadap al-Qur‟an. Qira’a>t 

yang mutawatir jumlahnya  ada 7, sedangkan yang sah jumlahnya ada 10. Dan 

qira’a>t yang sha>dh, jumlahnya ada 14. Setiap qira’a>t punya sanad yang 

berbeda-beda yang menyambungkannya kepada  Nabi.
5
 Maka qira’a>t tersebut 

dinyatakan tidak sah jika tidak mempunyai sanad yang muttas}il kepada Nabi 

atau dalam rangkaian sanad tersebut ditemukan orang yang tidak thiqqah.  

Sebagaimana kita ketahui bahwa mus}h}af umat Islam sekarang merujuk 

kepada mus}h}af  „uthma>ni>. Dengan dibukukannya al-Qur‟an pada masa 

khalifah Utsman dan diseragamkan tulisannya juga bacaannya menyebabkan 

perbedaan yang mulanya menonjol menjadi tidak menonjol. Pada kondisi 

berikutnya, perbedaan qira’a>t tampaknya tidak begitu penting, banyak para 

ulama‟ berpendapat bahwa kelonggaran untuk membaca al-Qur‟an dengan 

                                                           
4
Al-Qur‟an, 12:2 

5
Nur Efendi & Muhammad Fathurrohman, Studi Al-Qur‟an (Memahami Wahyu Allah 

secara lebih Integral dan Komprehensif) (Yogyakarta: Teras, 2014), 188. 
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versi yang bermacam-macam sudah berakhir, namun demikian perkembangan 

qira’a>t saat ini masih dipelihara, khususnya didaerah Ponorogo.  

Banyak pondok pesantren tahfidz di daerah Ponorogo yang hanya 

mengkaji al-Qur‟an sampai pada tingkatan tahfiz} 30 juz. Hal itu menyebabkan 

pengetahuan para santri pada masalah al-Qur‟an khususnya qira’a>t masih 

kurang, bahkan ada yang tidak tau sama sekali, padahal terdapat sebuah 

qira’a>t (macam-macam bacaan) untuk membaca al-Qur‟an yang bisa 

digunakan baik dalam sholat maupun ibadah lainnya. 

Salah satu lembaga pendidikan pondok pesantren yang mengajarkan 

al-Qur‟an secara khusus adalah Pondok Pesantren Tahfidzul Qur‟an  Al-

Hasan Ponorogo. Pondok  pesantren ini merupakan pondok pesantren al-

Qur‟an yang bisa dibilang tua di daerah Ponorogo, juga merupakan pesantren 

yang populer di masyarakat dengan memandang tokoh utamanya yang 

memiliki spesialisasi dalam bidang al-Qur‟an. Hal ini dapat diketahui dari 

sanad bacaan al-Qur‟an yang diterima langsung dari gurunya yaitu KH 

Arwani Amin (Kudus) yang juga menerima bacaan dari KH Munawwir 

Krapyak Yogyakarta.
6
 Dari awal didirikan pondok pesantren sampai saat ini, 

proses belajar mengajar al-Qur‟an meliputi bi al-naz}r, bi al-h}ifz} (biasa disebut 

bi al-ghayb), maupun qira>’at al-sab’ah. 

                                                           
6Lina Fuadah, “Penerapan Qira>’at „Ashim Riwayat Hafs di Pondok Pesantran Al-

Munawwir Krapyak Yogyakarta” (Skripsi: UIN Yogyakarta, 2008), 6. 
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Berbicara qira>’at, mayoritas pondok pesantren tahfidz di daerah 

Ponorogo hanya mengajarkan satu macam qira>’at saja yaitu qira>’at ‘Ashim 

riwayat Hafs. Dan Pondok Pesantren Tahfidzul Qur‟an Al-Hasan merupakan 

salah satu pondok pesantren yang mengajarkan qira>’at tujuh (qira>’at al-

sab’ah). Hal tersebut menjadi menarik untuk dilakukan penelitian, sebab 

Pondok Pesantren Al-Hasan merupakan satu-satunya pondok di daerah 

Ponorogo yang mengkaji ilmu qira>’at tujuh, dan ilmu tersebut termasuk ilmu 

yang langka yang tidak semua orang memahaminya. 

Untuk itu pada penelitian kali ini peneliti ingin mengetahui latar 

belakang qira>’at  tersebut diajarkan serta proses pembelajaran qira>’at  tersebut 

dilaksanakan. 

B. Fokus Penelitian 

Dari deskripsi latar belakang masalah di atas, peneliti dapat menarik 

sejumlah hasil fokus penelitian sebagai berikut: 

1. Latar belakang dilaksanakannya kegiatan pembelajaran Qira>’at al-Sab’ah 

di PPTQ Al-Hasan Ponorogo. 

2. Metode pembelajaran Qira>’at al-Sab’ahdi PPTQ Al-Hasan Ponorogo? 

3. Faktor penghambat dan pendukung dalam pembelajaran Qira>’at al-

Sab’ah di PPTQ Al-Hasan Ponorogo? 
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C. Rumusan Masalah 

Berangkat dari fokus penelitian, maka peneliti dapat merumuskan 

sejumlah pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana latar belakang kegiatan pembelajaran Qira>’at al-Sab’ah di 

PPTQ Al-Hasan Ponorogo? 

2. Bagaimana metode pembelajaran Qira>’at al-Sab’ah di PPTQ Al-Hasan 

Ponorogo? 

3. Apa faktor penghambat dan pendukung dalam pembelajaran Qira>’at al-

Sab’ah di PPTQ Al-Hasan Ponorogo? 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menjelaskan latar belakang kegiatan pembelajaran Qira>’at al-

Sab’ah di PPTQ Al-Hasan Ponorogo. 

2. Untuk mendeskripsikan bagaimana metode pembelajaran Qira>’at al-

Sab’ah di PPTQ Al-Hasan Ponorogo. 

3. Untuk menjelaskan  faktor penghambat dan pendukung dalam 

pembelajaran Qira>’at al-Sab’ah di PPTQ Al-Hasan Ponorogo. 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian di sini dapat dibagi menjadi dua aspek yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis sebagai informasi bagi pemerhati ilmu al-Qur‟an secara 

umum atau pengkaji ilmu qira>’at secara khusus bahwa penggunaan qira>’at 
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al-sab’ah sebagai salah satu pembelajaran al-Qur‟an di Pondok Pesantren 

Tahfidzul Qur‟an Al-Hasan, dan merupakan salah satu faktor yang 

mendukung berkembangnya qira>’at tersebut di Indonesia. 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan kajian dan penunjang 

dalam pengembangan pengetahuan penelitian yang berkaitan dengan 

topik. 

b. Santri dapat termotivasi dalam menghafalkan al-Qur‟an 

c. Lebih memperluas dan memperdalam khazanah keilmuan yang 

dimiliki peneliti khususnya dalam bidang keagamaan. 

F. Metode Penelitian 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah 

pendekatan kualitatif. Artinya, data yang dikumpulkan bukan berupa 

angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, 

catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan, dan dokumen resmi  lainnya. 

Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin 

menggambarkan realita empirik dibalik fenomena secara mendalam rinci 

dan tuntas. 

Bogdan dan Taylor sebagaimana dikutip oleh Lexy J. Moleong 

menyatakan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 
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menghasilkan data deskriptif  berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dengan kata lain, penelitian 

ini disebut penelitian kualitatif karena merupakan penelitian yang tidak 

mengadakan perhitungan
.7

 

Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk 

meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah 

sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara 

gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif 

lebih menekankan makna dari pada generalisasi. 

Sebagaimana dikemukakan Nusa Putra bahwa penelitian kualitatif 

bersifat deskriptif. Artinya hasil eksplorasi atas subjek penelitian atau 

para partisipan melalui pengamatan dengan semua variannya, dan 

wawancara mendalam harus dideskripsikan dalam catatan kualitatif yang 

terdiri dari catatan lapangan, wawancara, catatan pribadi, catatan 

metodologis, dan catatan teoritis. 
8
 

Hal ini sejalan dengan pendapat Sugiyono yaitu penelitian 

kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-

kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka.9 

                                                           
7
 Lexy Moleong, Meodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 

4.
.
 

 
8
 Nusa Putra, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 71. 

 
9
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: CV Alfabeta, 2010),22. 
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Pertimbangan penulis menggunakan penelitian kualitatif ini 

sebagaimana yang diungkapkan oleh Lexy Moleong  adalah sebagai 

berikut: 

1. Menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan 

dengan kenyataan ganda. 

2. Metode ini secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan 

responden. 

3. Metode ini lebih peka dan menyesuaikan diri dengan manajemen 

pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.10 

Deskripsi dalam penelitian ini mengenai strategi implementasi 

pembelajaran qira>’at al-sab’ah di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur‟an Al-

Hasan Ponorogo. Oleh karena itu, penelitian ini didesain penelitian studi 

kasus tunggal. Di mana peneliti   hanya memfokuskan penelitianya pada 

kasus tunggal dengan cara mendalam, menghayati, dan memahami 

fenomena yang terkait dengan fokus penelitian. 

B. Kehadiran Peneliti 

Pada penelitian kualitatif kehadiran kehadiran peneliti sangatlah 

penting dan bertindak sebagai intrumen kunci pengumpul data. 

Sedangkan instrumen lainnya sebagai penunjang. Ciri khas penelitian 

kualitatif tidak bisa dipisahkan dari pengamatan dan peran serta, namun 

                                                           
10

 Moleong, Meodologi Penelitian Kualitatif, 9. 
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peranan penelitilah yang menentukan keseluruhan sekenarionya.
11

 

Selanjutnya kehadiran peneliti dilapangan menemui pengasuh atau Kyai 

Pondok Pesantren serta beberapa santri yang mengikuti pembelajaran 

qira>’at al-sab’ah, maka dari situlah kemudian melanjutkan observasi dan 

wawancara mengenai penelitian yang akan dilakukan. 

C. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur‟an 

(PPTQ) Al-Hasan yang terletak di Jl. Parang Menang No. 21 Patihan 

Wetan Babadan Ponorogo. Peneliti melakukan penelitian di PPTQ Al-

Hasan ini karena merupakan satu-satunya Pondok Pesantren yang 

mengajarkan qira>’at al-sab’ah dalam pembelajaran al-Qur‟annya, selain 

itu juga merupakan Pondok Pesantren Tahfidzul Qur‟an yang paling tua 

di daerah Ponorogo. 

D. Sumber Data 

Sumber data adalah subjek tempat asal data dapat diperoleh, dapat 

berupa bahan pustaka, atau orang (informan). Adapun unit analisis adalah 

satuan tertentu yang diperhitungkan dan ditentukan oleh peneliti dari 

subjek penelitian. Adapun objek penelitian adalah masalah pokok yang 

dijadikan fokus penelitian atau yang menjadi titik perhatian suatu 

penelitian.
12

 

                                                           
11

Ibid., 117. 
12

  Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 151.  
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Sumber data utama penelitian kualitatif ialah kata-kata dan 

tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen d. Pencatatan 

sumber data utama ini melalui wawancara dan pengamatan berperan serta 

yang merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar 

dan bertanya. Adapun sumber data utama dalam penelitian ini adalah 

berupa kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan jawaban dari 

informan hasil catatan lapangan.
13

 

Data yang diperoleh adalah kata-kata deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dan 

data yang diperoleh adalah dari hasil wawancara, dan observasi. Sumber 

data primer di antaranya: Pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Qur‟an 

Al Hasan yang akan digali informasi mengenai berdirinya Pondok 

Pesantren Tahfidzul Qur‟an Al-Hasan, latar belakang kegiatan qira>’at al-

sab’ah, alasan diterapkan qira>’at al-sab’ah dalam pembelajaran al-Qur‟an, 

faktor pendukung dan penghambat qira>’at al-sab’ah dalam pembelajaran. 

Sedangkan data sekunder adalah: Sebagian santri tentang manfaat 

diterapkannya qira>’at al-sab’ah dalam pembelajaran al-Qur‟an, serta 

faktor pendukung dan penghambat pembelajaran tersebut. 

 

 

 

                                                           
13

Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 157. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara 

 Wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yakni pihak wawancara 

yang mengajukan pertanyaan, dan pihak yang diwawancarai 

memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.
14

 

Macam-macam wawancara: 

a. Wawancara terstruktur, yaitu jika peneliti telah mengetahui 

dengan pasti informan apa yang akan diperoleh. 

b. Wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang bertujuan 

untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana 

pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat dan ide-

idenya. 

c. Wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara bebas dimana 

peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah 

tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan 

data.
15

 

Karena wawancara bukan pekerjaan yang mudah, pewawancara 

harus dapat menciptakan suasana santai tapi serius artinya bahwa 

wawancara dilakukan dengan sungguh-sungguh, tidak main-main. 

                                                           
14

 Ibid., 171. 
15

 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan, 197. 
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Suasana ini sangat penting dijaga, agar responden mau menjawab apa 

saja yang dikehendaki oleh pewawancara dengan jujur. Oleh karena 

sulitnya pekerjaan ini maka sebelum interview pewawancara harus 

tahu cara memperkenalkan diri, bersikap dan mengadakan langkah-

langkah wawancara dan sebagainya. 

Pihak yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

a) Pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Qur‟an Al-Hasan, untuk 

menggali tentang sejarah berdirinya Pondok Pesantren Tahfidzul 

Qur‟an Al-Hasan, latar belakang kegiatan Qira>’at al-Sab’ah, 

alasan diterapkan Qira>’at al-Sab’ah dalam pembelajaran al-

Qur‟an, faktor pendukung dan penghambat Qira>’at al-Sab’ah 

dalam pembelajaran al-Qur‟an. 

b) Sebagian santri Pondok Pesantren Tahfidzul Qur‟an Al-Hasan, 

untuk mencari manfaat diterapkannya Qira>’at al-Sab’ah dalam 

pembelajaran al-Qur‟an, serta faktor pendukung dan penghambat 

pembelajaran tersebut 

2. Observasi 

Untuk menerapakan metode ini, peneliti dituntut untuk 

menetap dalam suatu kelompok atau komunitas lingkungan budaya 
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yang ia teliti untuk suatu periode yang dianggap cukup untuk 

memperoleh data yang diperlukan.
16

 

Ada beberapa alasan mengapa dalam penelitian kualitatif 

pengamatan dimanfaatkan sebesar-besarnya, seperti alasan yang 

dikemukakan oleh Guba dan Lincoln yang dikutip oleh Lexy 

Moleong antara lain: 1) teknik pengamatan didasarkan atas 

pengalaman secara langsung, 2) teknik pengamatan juga 

memungkinkan melihat dan mengamati sendiri kemudian mencatat 

perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan 

sebenarnya, 3) pengamatan memungkinkan peneliti mencatat 

peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan 

proporsional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data, 

4) untuk menghilangkan keraguan peneliti terhadap kepercayaan 

data, dan  memungkinkan peneliti mampu memahami situasi yang 

rumit.
17

 

Dari observasi dalam penelitian ini, data yang diobservasi 

adalah yang melatar belakangi, aktivitas pembelajaran, faktor 

penghambat dan pendukung serta seluruh yang berkaitan dalam 

proses kegiatan pembelajaran Qira>’at al-Sab’ah dalam pembelajaran 

al-Qur‟an di Pondok Pesantren Al-Hasan Ponorogo.  

                                                           
16

 Deddy Mulyana,  Metodologi  Penelitian  Kualitatif: Paradigma  Baru  Ilmu 

Komunikasi  dan Ilmu  Sosial  Lainnya  (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2004), 166. 
17

 Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif ,125-126. 
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3. Teknik Dokumentasi 

Dokumentasi adalah rekaman peristiwa yang lebih dekat 

dengan percakapan, meyangkut persoalan pribadi, dan memerlukan 

interpretasi yang berhubungan sangat dekat dengan rekaman 

peristiwa tersebut.
18

 

Metode ini digunakan peneliti untuk memperoleh data 

mengenai sasaran dan perkembangan serta jumlah siswa dan guru  

serta keadaan sarana dan prasarana di PPTQ Al-Hasan Ponorogo. 

Hasil pengumpulan data melalui cara dokumentasi ini dicatat 

dalam format transkip dokumentasi. 

F. Analisis Data  

Analisa data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat 

pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data 

dalam periode tertentu. Miles dan Huberman dalam Sugiyono 

mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan 

secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, 

sehingga datanya sudah jenuh.
19

 

Setelah peneliti melakukan pengumpulan data maka peneliti 

melakukan antisipatory sebelum melakukan reduksi data.Aktivitas dalam 

analisis data, yaitu data reduction, data display, dan conclusion 

                                                           
18

 Ibid,,130. 
19

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, 337. 
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Data 

Reduction 

Data display 

Conclusions: 

Drawing/ 

Verifying 

drawing/verification.  Adapun model interaktif dalam analisis data 

ditunjukkan gambar berikut: 

 Data Collection 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Komponen dalam Analisi Data Kualitatif 

 Untuk menganalisis penelitian ini, maka dilakukan dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Pengumpulan informasi 

 Dalam pengumpulan informasi dapat dilakukan melalui 

wawancara, observasi  langsung maupun data base dengan 

departemen yang bersangkutan, dengan demikian data yang 

dikumpulkan mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian di 

PPTQ Al-Hasan Ponorogo. 

2. Reduksi Data 

 Dari lokasi penelitian,  data lapangan dituangkan dalam uraian 

laporan yang lengkap  dan  terinci.  Data  dan  laporan  lapangan  
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kemudian   direduksi, dirangkum, dan kemudian dipilah-pilah hal 

yang pokok, difokuskan untuk dipilih yang terpenting kemudian dicari 

tema atau polanya (melalui proses penyuntingan,  pemberian kode dan 

pentabelan). Reduksi data dilakukan terus   menerus selama proses 

penelitian berlangsung. Pada tahapan ini setelah data dipilah 

kemudian disederhanakan,  data yang tidak diperlukan disortir agar 

member kemudahan dalam penampilan, penyajian, serta untuk 

menarik kesimpulan sementara, sehingga peneliti bisa mendapat data 

yang jelas dan memberikan gambaran pada peniliti dalam melakukan 

penelitian di lapangan. 

3. Penyajian Data 

 Penyajian data (data display) dimaksudkan agar lebih 

mempermudah bagi peneliti untuk dapat melihat gambaran secara 

keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian. Hal ini 

merupakan pengorganisasian data kedalam suatu bentuk tertentu 

sehingga kelihatan jelas sosoknya lebih utuh. Data-data tersebut 

kemudian dipilah-pilah dan disisikan untuk disortir menurut 

kelompoknya dan disusun sesuai dengan kategori yang sejenis untuk 

ditampilkan agar selaras dengan permasalahan yang dihadapi, 

termasuk kesimpulan-kesimpulan sementara diperoleh pada waktu 

data direduksi,  sehingga peneliti tidak bingung dalam memilih data 
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yang diperlukan peneliti dan bisa mempercepat penelitian di PPTQ 

Al-Hasan Ponorogo. 

4. Penarikan Kesimpulan 

 Dalam tahapan penarikan kesimpulan dan verifikasi, 

kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan 

akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang 

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila 

kesimpulan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, 

maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang 

kredibel. 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah 

merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan 

dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya 

masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas. 

Penulis menarik kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh 

sehingga dapat menggambarkan pola yang terjadi dari data yang 

direduksi adalah data tentang hasil wawancara, observasi serta 

dokumentasi yang meliputi sejarah singkat, letak geografis, visi dan 

misi, tujuan PPTQ Al-Hasan. Data yang didisplay adalah data 

mengenai temuan penelitian meliputi struktur organisai, struktur 

personalia dan jumlah santri. Sedangkan data yang dikonklusi adalah 
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keseluruhan data yang disimpulkan, yaitu data mengenai  strategi 

implementasi Qira>’at al-Sab’ah dalam pembelajaran Al-Qur‟an di 

Pondok Pesantren Tahfidzul Qur‟an Al Hasan Ponorogo. 

G. Sistematika Pembahasan 

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bab dan masing-

masing saling berkaitan erat yang merupakan kesatuan yang utuh, yaitu: 

Bab satu, merupakan bab pendahuluan. Bab ini berfungsi untuk 

memaparkan pola dasar dari keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari latar 

belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, 

pendekatan penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab dua , merupakan landasan teori, bab ini berfungsi untuk membaca 

fenomena yang disajikan. Dalam bab dua ini memuat tentang kajian teori dan 

kajian pustaka yang terdiri dari pengertian qira>’at al-sab’ah, sejarah timbulnya 

qira>’at al-sab’ah, imam-imam qira>’at al-sab’ah, bentuk-bentuk perbedaan 

bacaan qira>’at al-sab’ah, urgensi qira>’at al-sab’ah, dan pembelajaran al-

Qur‟an.  

Bab tiga , merupakan temuan penelitian. Bab ini berfungsi 

mendeskripsikan tentang penyajian data yang meliputi paparan yang ada 

kaitannya dengan lokasi penelitian yang terdiri dari visi dan misi, tujuan 

Pondok Pesantren Tahfidzul Qur‟an Al-Hasan, sejarah singkat berdirinya 

Pondok Pesantren Tahfidzul Qur‟an Al-Hasan, letak geografis, struktur 
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organisasi, data keadaan guru dan murid, sarana prasarana dan paparan data 

khusus yang terdiri dari data tentang implementasi qira>’at al-sab’ah dalam 

pembelajaran al-Qur‟an dan latar belakang diadakannya   qira>’at al-sab’ah 

dalam pembelajaran al-Qur‟an di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur‟an Al-

Hasan. 

Bab empat, merupakan pembahasan, berfungsi menafsirkan dan 

menganalisis hasil temuan yang meliputi  latar belakang diadakannya   qira>’at 

al-sab’ah dalam pembelajaran al-Qur‟an di Pondok Pesantren Tahfidzul 

Qur‟an Al-Hasan, implementasi qira>’at al-sab’ah dalam pembelajaran al-

Qur‟an di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur‟an Al-Hasan. Serta penghambat 

dan pendukung dalam pembelajaran Qira>’at al-Sab’ah di PPTQ Al-Hasan 

Ponorogo. 

Bab lima , merupakan penutup. Bab ini berfungsi untuk mempermudah 

para pembaca dalam mengambil intisari yang berisi kesimpulan dan saran. 

 

  



21 

 

 

BAB II 

KAJIAN TEORI DAN TELAAH PENELITIAN TERDAHULU 

A. Kajian Teori 

1. Qira>’at al-Sab’ah 

a. Pengertian Qira>’at al-Sab’ah 

Menurut bahasa qira>’at adalah jama‟ dari kata qira>’at dan 

merupakan isim masdar dari kata qara’a (arab)
20

, yang berarti bacaan. 

Dengan demikian qira>’at adalah bacaan atau cara membaca.
21

 

Menurut istilah, pengertian qira>’at dipahami oleh ulama‟ secara 

beragam. Hal ini disebabkan oleh keluasan makna dan sisi pandang yang 

dipakai oleh ulama‟ tersebut. Berikut ini akan diberikan beberapa 

pengertianqira>’at menurut istilah. 

Menurut al-Zarqani sebagaimana dikutip oleh Ramli Abdul Wahid 

dalam bukunya mengemukakan definisi qira>’at sebagai berikut: 

ْطِق بِاْلُقْرآِن اْلَكرِْيِم َمَع التِ َفاِق  َرُ ِفى ال ِ َغي ْ ِ إَماٌم ِمْن أئِمِة اْلُقراِءُمَخاِلًفاِب َُب إلَْي ٌَب َيْذ َمْذ
ْيَئاتَِها َ ذ الُمَخاَلَفُة ِفى نُْطِق الُحُرْوِف أْم ِفى نُْطٍق  ُ َسَواٌء اََكاَنْت   الِرَوايَاِت َوالطُرِق َعْ

“Suatu mazhab yang dianut oleh seorang imam qira>’at  yang 

berbeda dengan yang lainnya dalam pengucapan al-Qur‟an al-Karim serta 

sepakat riwayat-riwayat dan jalur-jalur daripadanya, baik perbedaan ini 

dalam pengucapan huruf-huruf maupun dalam pengucapan keadaan-

keadaannya”. 

                                                           
20

 Muhammad „Abd al-„Azim az-Zarqani, Mana>hil al-Irfa>n fi> ‘Ulu >m al-Qur’a>n, vol.I 

(Bairut: Dar al-Fikr, tt), 412. 
21

Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap 

(Surabaya: Pustaka Progressif, 1984), 1185. 
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Definisi ini mengandung tiga unsur pokok. Pertama , qira>’at 

dimaksudkan menyangkut bacaan ayat-ayat al-Qur‟an. Cara membaca al-

Qur‟an berbeda dari satu imam dengan imam qira>’at lainnya. Kedua , cara 

bacaan yang dianut dalam suatu mazhab qira>’at didasarkan atas riwayat 

dan bukan atas qiyas dan ijtihad. Ketiga, perbedaan antara qira>’at-qira>’at 

bisa terjadi dalam pengucapan huruf-huruf dan pengucapannya dalam 

berbagai keadaan.
22

 

Sementara al-Zarkashi dalam bukunya al-Burha>n fi> ‘Ulu>m al-

Qur’a>n mengemukakan bahwa perbedaan qira>’at itu meliputi perbedaan 

lafaz-lafaz tashdid. Menurutnya, qira>’at harus melalui talaqqi dan 

musha>fahah, karena dalam qira>’at banyak hal yang tidak bisa dibaca 

kecuali dengan mendengar langsung dari seorang guru dan bertatap 

muka.
23

 

Sedangkan menurut al-Qasthalani  yang dikutip oleh Rosihon 

Anwar menyatakan bahwa qira>’at adalah suatu ilmu yang mempelajari hal-

hal yang disepakati atau diperselisihkan ulama‟ yang menyangkut 

persoalan lughat, hadzat, i’rab, itsbat, fashl, dan washl24
 yang kesemuanya 

diperoleh secara periwayatan.
25

 

                                                           
22

Ramli Abdul Wahid, Ulumul Qur‟an (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 115. 
23

Badr ad-Din Muhammad bin „Abdullah az-Zarkashi, al-Burha>n fi> Ulu>m al-Qur’a >n 

(Mesir, al Halabi, 1975), 318. 
24

Lughat artinya bahasa, yaitu membahas masalah arti kata dalam al-Qur‟an; Hadza 

tadalah membuang huruf; I‟rab adalah perubahan akhir kalimat, bai ksecara lafadz atau kira-kira; Itsbat 

secara bahasa adalah penetapan.Artinya menetapkan suatu huruf; Fashl adalah memisahkan; Washl 
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Perbedaan cara pendefinisian di atas sebenarnya berada pada satu 

kerangka yang sama bahwa ada beberapa cara melafalkan al-Qur’an 

walaupun sama-sama berasal dari satu sumber yaitu Muhammad. Adapun 

definisi yang dikemukakan al-Qasthalani menyangkut ruang lingkup 

perbedaan diantara beberapa qira>’at yang ada. Dengan demikian, ada tiga 

unsur qira>’at yang dapat ditangkap dari definisi-definisi di atas, yaitu: 

1) Qira>’at berkaitan dengan cara pelafalan ayat-ayat al-Qur’an yang 

dilakukan salah seorang imam dan berbeda dengan cara yang 

dilakukan imam-imam lainnya. 

2) Cara pelafalan ayat-ayat al-Qur‟an itu berdasarkan atas riwayat yang 

bersambung kepada Nabi. Jadi bersifat tauqi>fi26
 bukan ijtiha>di>27

.  

3) Ruang lingkup perbedaan qira>’at itu menyangkut persoalan lughat, 

hadzat, I’rab, itsbat, fashl, dan washl. 

Sedangkan kata sab’ah secara etimologis berarti tujuh atau bilangan 

tujuh.
28

Kata tujuh ini mengacu pada tujuh orang imam yang diakui 

otoritasnya. Dengan demikian yang dimaksud dengan qira>’ah sab’ah 

                                                                                                                                                                      

adalah menyambung.  Sedangkan dalam ilmu qira>’at adalah menggabungkan akhi rsalah satu surat 

dengan awal surat setelahnya. 
25

Rosihon Anwar, Ulum al-Qur‟an (Bandung: CV PustakaSetia, 2013), 141. 
26

Tauqifi adalah segala yang di terima oleh Rasulullah Saw. berupa wahyu dan dijelaskan 

kepada para sahabatnya melalui kata-katanya sendiri. 
27

Ijtihadi adalah kesepakatan para ulama‟ dalam menetapkan suatu perkara. 
28

Rosihon Anwar, Ulum al-Qur‟an, 606. 
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adalah tujuh versi qira>’ah (bacaan) al-Qur‟an yang dinisabatkan kepada 

para imam qira>’ah yang berjumlah tujuh.
29

 

Untuk memahami lebih lanjut tentang qira>’at perlu difahami juga 

makna riwayat dan tari>qah, yakni sebagai berikut: 

Qira>’at adalah bacaan yang disandarkan pada salah seorang imam 

dari qurra’ yang tujuh, sepuluh atau empat belas; seperti qira>’at Nafi‟, 

qira>’at Ibnu Kathir, qira>’at Ya‟qub dan lain sebagainya. Sedangkan riwayat 

adalah bacaan yang disandarkan pada seorang perawi dari para qira>’at yang 

tujuh, sepuluh atau empat belas,. Misalnya Nafi‟ mempunyai dua orang 

perawi, yaitu Qalun dan Warsy, maka disebut dengan riwayat Qalun dari 

Nafi‟ atau riwayat Warsy dari Nafi‟.30
 

Adapun yang dimaksud dengan tari>qah adalah bacaan yang 

disandarkan kepada orang yang mengambil qira>’at dari periwayat qurra’ 

yang tujuh, sepuluh atau empat belas. Misalnya, Warsh mempunyai dua 

murid yaitu al-Azraq dan al-Asbahani, maka disebut tariq al-Azraq „an 

Warsh, atau riwayat Warsh min tariq al-Azraq. Bisa juga disebut dengan 

qira>’at Nafi‟ min riwayati Warsh min tariq al-Azraq. 

b. Sejarah Timbulnya Qira>’at al-Sab’ah 

                                                           
29

Hasanuddin AF, Anatomi al-Qur‟an: Perbedaan Qira‟at dan Pengaruhnya terhadap 
Istinbath Hukum dalam Al-Qur‟an (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 146. 

30
 Tim Penyusun MKD IAIN SunanAmpel Surabaya, Studi Al-Qur‟an (Surabaya: IAINSA 

Press, 2011), 194. 
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Pada masa hidup Nabi Muhammad Saw., perhatian umat terhadap 

al-Qur‟an ialah memperoleh ayat-ayat al-Qur‟an itu dengan mendengarkan, 

membaca, dan menghafalkannya secara lisan dari mulut ke mulut. Dari 

Nabi kepada para sahabat, dari sahabat yang satu kepada sahabat yang lain, 

dan dari seorang imam ahli bacaan yang satu kepada imam yang lain. 
31

 

Hal itu telah dilakukan sejak wahyu diturunkan kepada Nabi 

Muhammad Saw.,dan beliaulah orang yang pertama kali membacanya, 

kemudian diikuti dan diajarkan kepada para sahabat. Sahabat yang dihadapi 

Rasulullah Saw. tidak hanya terdiri dari satu suku saja, tetapi dari berbagai 

suku yang berbeda. Oleh karena itu dalam mengajarkan al-Qur‟an, 

Rasulullah Saw. tidak memaksakan kehendaknya, tetapi boleh dibaca 

beragam asal tidak mengubah arti yang sesungguhnya.  

Dalam suatu riwayat dijelaskan: hadis yang diriwayatkan oleh an-

Nasa‟i dari Ubay bin Ka‟ab, bahwasanya: Rasulullah Saw. telah 

membacakan kepadaku suatu surah. Kemudian ketika aku duduk di masjid 

aku mendengar seorang laki-laki membacanya berbeda dengan bacaanku, 

maka aku katakan padanya: “siapa yang mengajarkan engkau surah ini?” 

Ia menjawab: “Rasulullah Saw.” Aku berkata: “kalau begitu jangan 

berbeda dengan bacaanku ,”sehingga kami datang kepada Rasulullah. Aku 

datang dan bertanya: “Ya Rasulullah! Orang ini berbeda bacaannya 

dengan bacaanku pada surah yang engkau ajarkan kepadaku.” Maka 
                                                           

31
 Abdul Djalal, UlumulQur‟an, 330. 
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Rasul bersabda: “Hai Ubay baca!” Akupun membacanya. Beliau 

memujiku: “Bagus kamu”. Kemudian beliau bersabda kepada seorang 

laki-laki tersebut: “baca!” Ia membaca yang berbeda dengan bacaanku. 

Beliau juga memujinya: “Bagus kamu”. Kemudian beliau bersabda: 

َ ِة أْأُرٍف ُك ُهن َ اٍف َكافٍ  ُ أْنِ َ  اْلُقْرآُن َع ى َس  ْ  يَاأَُب  إّن

“Hay Ubay! Sesungguhnya al-Qur‟an diturunkan atas tujuh huruf 

semuanya benar dan cukup” (HR. An-Nasa‟i)32
 

Dari hadis diatas dapat disimpulkan bahwa bacaan al-Qur‟an 

memang pada masa Nabi boleh berbeda sebatas perbedaan yang 

diperbolehkan beliau, artinya ada contohnya atau ma’tsur dari beliau dan 

diriwayatkan secara mutawatir dari sahabat ke sahabat atau dari para tabi‟in 

dan seterusnya. Mutawatir artinya diriwayatkan sejumlah banyak orang 

dari sesama jumlah yang banyak pula pada seluruh sanad sampai kepada 

Nabi, jumlah banyak itu menurut adat mustahil bersepakat untuk 

berbohong. Periwayatan mutawatir seperti ini memberi faedah pasti 

benarnya (qath’i> al-wuru>d) apa yang mereka riwayatkan. 

Kalangan sahabat sendiri dalam pengambilan bacaan dari 

Rasulullah Saw. menggunakan cara yang berbeda-beda. Ada yang 

membaca dengan satu huruf dan ada yang mengambilnya dari huruf/ 

                                                           
32

Abdul Majid Khon, Praktikum Qira>’at: Keanehan Bacaan Al-Qur‟an Qira>’at Ashim dari 

Hafash (Jakarta: Amzah, 2013), 30. 
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bacaan. Bahkan, ada yang lebih dari itu. Kemudian mereka tersebar ke 

seluruh penjuru daerah dalam keadaan semacam ini. 

Ketika mengirimkan mus}h}af-mus}h}af keseluruh penjuru kota, 

khalifah Utsman r.a mengirimkan pula para sahabat yang memilki cara 

membaca sendiri dengan masing-masing mus}h}af yang diturunkan. Setelah 

para sahabat berpencar keseluruh daerah dengan bacaan yang berbeda itu, 

para tabi‟in mengikuti mereka dalam hal bacaan yang dibawa oleh para 

sahabat tersebut. Dengan demikian, beraneka ragamlah pengambilan para 

tabi‟in, sehinga masalah ini bisa menimbulkan imam-imam qari‟ yang 

masyhur yang berkecimpung didalamnya, dan mencurahkan segalanya 

untuk qira>’at dengan memberi tanda-tanda serta menyebarluaskannya.
33

 

Itulah sejarah timbulnya qira>’at dan macam-macamnya. Sekalipun 

ada perbedaan itu hanya berkisar pada hal-hal yang ringan dibanding 

dengan jumlah yang disepakatinya, sebagaimana dimaklumi. Dan 

perbedaan ini masih dalam batasan-batasan huruf sab’ah dimana al-Qur‟an 

diturunkan dari Allah. 

Manna‟ul Qaththan didalam bukunya Mabahits fi> Ulu>mil Qur’a>n 

yang dikutip oleh Abdul Djalal mengatakan, jumhur Ulama‟ berpendapat 

bahwa qira>’at al-sab’ah adalah mutawatirah. Bahkan qira’at tersebut bisa 

digunakan untuk membaca ayat-ayat al-Qur‟an baik didalam shalat maupun 

                                                           
33

Muhammad Ali Ash-Shaabuuniy, Studi Ilmu Al-Qur‟an (Terj. Aminuddin) (Bandung: 

CV Pustaka Setia, 1998), 375. 
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diluar shalat. Sebaliknya, qira>’at yang tidak mutawatirah, tidak boleh 

digunakan untuk membaca al-Qur‟an, baik di dalam shalat maupun diluar 

shalat. Sebagaimana yang dikutip oleh Abduh Zulfidar Akaha dari 

perkataan Ibnu As-Subki dalam Jami' al-Jawami‟: qira>’at al-sab’a>h itu 

mutawatir dengan kemutawatiran yang sempurna. Yakni di nukil dari Nabi 

Saw. oleh banyak orang yang tidak mungkin terjadi kesepakatan di antara 

mereka untuk berbohong.
34

 

Orang yang jumlahnya tujuh sebagai para qurra’ tersebut memang 

masyhur dan dipercayai masyarakat dalam segi qira>’at dan meninggalkan 

jiwa qira>’at itu kepada orang-orang yang ingin memperlajarinya.
35

 

Maksudnya para ahli imam qira>’at sab’ah menurunkan dialek bacaannya 

kepada seorang perawi yang dianggap mampu dalam hal tersebut.  

Secara umum, pedoman yang digunakan untuk menyeleksi qira>’at 

Al-Qur‟an yang shahih yang dibawa oleh para imam qurra‟ adalah sebagai 

berikut: 

Pertama, qira>’at itu disesuaikan dengan bahasa Arab. Sama saja, 

apakah dia afshah atau fasih. Qira>’at itu ada yang sunah mutasyabih 

mutabi’ah36
 yang harus diterima. Tempat pengambilannya itu dengan 

sanad, bukan dengan ra’i (pemikiran). 

                                                           
34

Abduh Zulfidar Akaha, Al-Qur‟an dan Qira‟at (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996), 135. 
35Mana‟ul Quthan, Pembahasan Ilmu Al-Qur‟an (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998), 192. 
36

Yaitu bila salah satu dari periwayatan serupa dengan periwayatan yang diikuti oleh 

orang lain.  
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Kedua, qira>’at itu disesuaikan dengan mus}h}af ‘uthma>ni>, sekalipun 

secara ihtimal37
. Mengenai tulisan mus}h}af ‘uthma>ni> ini maka para sahabat 

telah mengadakan ijtihad mengenai bentuk huruf menurut apa yang mereka 

ketahui.  

Ketiga, dalam qira>’at  harus ada sanad yang sah. Qira>’at itu adalah 

sunah mutabi’ah38
 harus berpedoman kepada catatan-catatan yang betul 

dan riwayat yang sah. 

Adapun metode periwayatan yang digunakan para imam qira>’at 

adalah metode al-qira’ah ala asy-syaikh. Bukan metode as-sima’ 

(mendengar langsung dari Nabi). Karena jelas bahwa yang mendengar 

langsung dari Nabi adalah para sahabat. Setiap murid yang mendengar 

langsung ajaran dari gurunya tidak mampu menyampaikan secara persis 

apa yang disampaikan gurunya kepadanya. Ini berbeda dengan hadis sebab 

yang di maksud di sana adalah makna dan lafadz, bukan cara bagaimana 

yang di maksud dalam qira>’at.39
 

c. Imam-Imam Qira>’at al-Sab’ah 

Sekelompok orang pada zaman Rasulullah telah banyak yang 

menekuni bacaan (qira>’at) al-Qur‟an. Mereka selalu ingin mengetahui ayat-

ayat yang duturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad 
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Asumsi atau perkiraan. 
38Mutabi‟ah atau mutabi‟ adalah suatu riwayat yang mengikuti periwayatan orang lain dari 

guru atau guru yang terdekat atau gurunya guru.  
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 Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Husni, Zubdah al-Itqa>n fi> ulu>m al-Qur’a >n 

(Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 52. 
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Saw., kemudian menghafalkannya. Dan terkadang mereka membaca ayat-

ayat itu dihadapan Nabi agar disimak.
40

 

Berikut ini adalah para imam qira>’at yang terkenal dengan sebutan 

qira>’at sab’ah: 

1) Ibn „Amir 

Nama lengkapnya: Abdullah ibn „Amir al-Yahshabi (8-118 H). ia 

membaca al-Qur‟an dari al-Mughirah ibn Abi Syihab al-Makhzumi 

dan Abu al-Darda‟. Al-Mughirah membaca dari Usman ibn Affan, 

sementara Usman ibn Affan dan Abu al-Darda‟ membaca dari Nabi 

Saw. 

Dua orang rawi qira>’at Ibn Amir: 

a) Hisyam 

Nama lengkapnya: Hisyam Ibn Ahmad al-Dimasyqi (w. 245 H). 

b) Ibn Zakwan 

Nama lengkapnya: Abdullah Ibn Ahmad Ibn Zakwan al-Dimasyqi 

(w. 242 H). 

2) Ibn Kasir 

Nama lengkapnya: Abu Muhammad Abdullah ibn Kasir al-Makki (45-

120). Ia membaca al-Qur‟an dari Abdullah ibn al-Sa‟ib, Mujahid ibn 

Jabr, dan Dirbas. Abdullah ibn al-Sa‟ib membaca dari Ubay ibn Ka‟ab 
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Malik Madaniy dan Hamim Ilyas, Mengungkap Rahasia Al-Qur‟an (Bandung: Mizan, 

1995), 134. 
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dan Zayd ibn Sabit. Sementara Ubay ibn Ka‟ab, Umar ibn Khaththab 

dan Zayd ibn Sabit membaca dari nabi Saw. 

Dua orang rawi qira>’at Ibn Kasir: 

a) Al-Bazzi 

Nama lengkapanya: Ahmad Ibn Muhammad ibn Abi Bazzah al-

Makki (w. 250 H) 

b) Qunbul  

Nama lengkapnya: Muhammad ibn Abd al-Rahman al-Makki (w. 

291 H) 

3) „Ashim 

Nama lengkapnya: „Ashim ibn al-Najud al-Asadi (w. 129 H). Ia 

membaca al-Qur‟an dari Abu Abd al-Rahman al-Simi. Abu Abd al-

Rahman membaca dari ibn Mas‟ud, Usman ibn Affan, Ali ibn Abi 

Thalib, Ubay ibn Ka‟ab dan Zayd ibn Sabit. Para sahabat tersebut 

menerima bacaan al-Qur‟an dari Nabi Saw. 

Dua orang rawi qira>’at „Ashim: 

a) Hafsh 

Nama lengkapnya: Hafsh ibn Sulayman al-Duri (w. 180 H) 

b) Syu‟bah 

Nama lengkapnya: Abu Bakr Syu‟bah ibn „Iyasi (w. 193 H) 
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4) Abu „Amr 

Nama lengkapnya: Abu Amr Zabban ibn al-A‟la ibn „Ammar (68-154 

H). Ia membaca al-Qur‟an dari Abu Ja‟far Yazid ibn Qa‟qa‟ dan Hasan 

al-Bashri. Hasan al-Bashri membaca dari al-Haththan dan Abu al-

„Aliyah. Abu al-„Aliyah membaca dari Umar ibn al-Khaththab dan 

Ubay ibn Ka‟ab. Kedua sahabt yang disebut terakhir ini membaca al-

Qur‟an dari Nabi Saw. 

Dua orang rawi qira>’at Abu „Amr: 

a) Al-Duri 

Nama lengkapnya: Hafsh ibn „Amr al-Duri (w. 246 H) 

b) Al-Susi 

Nama lengkapnya: Abu Syu‟ayb Shalih ibn Ziyad al-Susi (w. 261 

H) 

5) Hamzah 

Nama lengkapnya: Hamzah ibn Hubayb ibn al-Ziyyat al-Kufi (80-156 

H). Ia membaca al-Qur‟an dari „Ali Sulayman al-„Amasy, Ja‟far al-

Shadiq, Hamran ibn A‟yan, Manhal ibn „Amr, dan lain-lain. Mereka 

semua bersambung sanadnya kepada Nabi Saw. 

Dua orang rawi qira>’at Hamzah: 

a) Khallad 

Nama lengkapnya: Khallad ibn Khalid al-Shirafi (w. 220 H.) 
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b) Khalaf 

Nama lengkapnya: Khalaf ibn Hisyam al-Bazzar (w. 229 H). 

6) Nafi‟ 

Nama lengkapnya: Nafi‟ ibn Abd al-Rahman ibn Abi Nu‟aym al-Laysi 

(w. 169 H.). Ia membaca al-Qur‟an dari „Ali ibn Ja‟far, Abd al-

Rahman ibn Hurmuz Muhammad ibn Muslim al-Zuhri, dan lain-lain. 

Mereka semua bersambung sanadnya secara shahih kepada Nabi Saw. 

Dua orang rawi qira>’at Nafi‟: 

a) Warasy 

Nama lengkapnya: „Usman ibn Sa‟id al-Mishri (w. 197 H.) 

b) Qalun  

Nama lengkapnya: „Isa ibn Mina‟ (w. 220 H.) 

7) Al-Kisa‟i 

Nama lengkapnya: Abu Hasan „Ali ibn Hamzah  al-Kisa‟I (w. 187 H.). 

Ia membaca Al-Qur‟an dari Hamzah, Syu‟bah, Ismail ibn Ja‟far, dan 

lain-lain. Mereka semua bersambung sanadnya kepada Nabi Saw. 

Dua orang rawi qira>’at al-Kisa‟i: 

a) Al-Duri 

Nama lengkapnya: Hafsh ibn „Umar al-Duri (w. 246 H.) 
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b) Abu al-Haris 

Nama lengkapnya: al-Lays ibn al-Khalid al-Baghdadi (w. 242 

H.)
41

 

d. Bentuk-Bentuk Perbedaan Bacaan 

Ayat al-Qur‟an pada kata atau lafal tertentu dibaca dengan berbagai 

bentuk bacaan. Para imam qari’ sesuai dengan apa yang mereka riwayatkan 

dari Nabi berbeda dalam membacanya. Perbedaan itu meliputi hal-hal 

sebagai berikut:
42

 

1) Penambahan kata dalam suatu qira>’at sedangkan qira>’at yang 

lain kata itu tidak ada. Hal ini banyak terdapat dalam qira>’at 

syadz}, seperti yang terdapat dalam surat al-Nisa’ (4) ayat 12: 

                  
 

Said bin Abi Waqas dari kalangan salaf menambahkan kata  ِمْن

 :sehingga ayat itu dibacanya dengan , ُأْخت setelah kata أم
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Hasanuddin AF, Anatomi Al-Qur‟an: Perbedaan Qira‟at dan Pengaruhnya terhadap 
Istinbath Hukum dalam Al-Qur‟an, 146-149. 
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  ِمْن أم  

  

  

2) Mengguanakan kata yang berbeda. Artinya dalam suatu 

qira>’at, misalnya menggunakan suatu kata sedangkan dalam 

qira>’at lainnya digunakan kata yang lain pula. Hal ini misalnya 

terdapat dalam firman Allah Swt. Surah al-Ma’idah (5) ayat 

38: 

      
 

Diriwayatkan dari Jabir bahwa Ibnu Mas‟ud mengganti kata 

 dalam ayat ini dengan  أْيَما

 :sehingga ayat itu dibaca ,نَ ُهَما

   
 أْيَمانَ ُهَما 

 

3) Mendahulukan suatu kata dari kata yang lain, seperti surah al-

Baqarah (2) ayat 279: 
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Pada umumnya ahli qira>’at sepakat membacanya seperti 

bacaan di atas. Akan tetapi, dalam sebuah qira>’at syadz} ayat 

itu dibaca dengan mendahulukan kata اَُتْظَ ُمْوَنsehinggaa yatitu 

di baca dengan: 

    
  َاَُتْظَ ُمْون َ       

4) Menggunakan huruf yang berbeda, yaitu suatu qira>’at berbeda 

dengan qira>’at lainnya dalam persoalan huruf yang digunakan 

dalam  suatu kata. Hal ini banyak terdapat dalam al-Qur‟an, 

seperti kata  َتَ ْ َمُ ْون, dengan menggunakan ت di awal kata. Ada 

di antara ahli qira>’at yang membacanya  َيَ ْ َمُ ْون dengan 

menggunakan ي. Di antaranya terdapat dalam surat al-Baqarah 

(2) ayat 74, 85, dan 144. Contoh lain dapat dilihat pada kata 

ِْشُ َا  :yang terdapat dalam surat al-Baqarah (2) ayat 259, yaitu نُ 
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kata ِْشُ َا ِْشُ َا   dalam ayat di atas oleh sebagian ahli qira>’at نُ   نُ 

dengan mengganti huruf ز dengan ر. Ahli qira>’at yang 

membacanya dengan menggunakan ر adalah Ibnu Katsir, Nafi‟, 

Abu Amr, dan Ya‟qub. Para imam qari‟ selain mereka 

membacanya ِْشُ َا  .ز dengan menggunakan نُ 

5) Menggunakan harakat yang berbeda, seorang qari’ membaca 

suatu huruf dengan harakat fathah misalnya, sedangkan yang 

lain membacanya dengan kasrah. Sebagai contoh dapat di lihat 

pada kata   ْأْرُ ِ ُكم dalam surat al-Maidah (5) ayat 6: 
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Ibnu Katsir, Abu „Amr, Hamzah, dan „Ashim membaca  ْأْرُ ِ ُكم 

dengan kasroh lam. Sedangkan imam qari’ yang lain 

membacanya  ْأْرُ َ ُكم dengan fathah lam. Contoh lain dapat di 

lihat pada kata  ِِل لْحت yang terdapat dalam surat al-Maidah (5) 

ayat 42. Ibnu Katsir, Abu „Amr, Al-Kisa‟i, dan Ya‟kub 

membacanya  ِِل لُحت dengan dhommah “ha”, sedangkan qira>’at  

lain membaca  ِِل لْحت dengan sukun ha‟. 

6) Menggunakan bentuk kata yang berbeda. Semua qira>’at 

membaca suatu lafal dengan menggunakan kata yang sama, 

tetapi bentuk (s}ighat)-nya berbeda. Hal ini misalnya terlihat 

pada penggunaan kata  َ  َِمَلا yang terdapat dalam surat al-

Taubah (9) ayat 17, yaitu: 

              
 

Ibnu Katsir, Abu Amr, dan Ya‟kub membacanya dengan 

 yaitu dalam bentuk mufrod (tunggal). Sedangkan ,َمْلِ َ ااِ 
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qira>’at yang lain membacanya  َِمَلاِ َ اا, yaitu dalam bentuk 

jamak. Akan tetapi para ahli qira>’at tidak berbeda mengenai 

 dalam ayat 18 surah yang sama, semua mereka membaca َمَلاِ  َ 

dalam bentuk jamak yaitu  َِمَلاِ َ اا. 

7) Selain dari perbedaan di atas, terdapat pula perbedaan dalam 

menentukan bunyi lafal, seperti membaca kata  ُ  َالل, qira>’at 

Warsy membaca huruf “lam” yang terdapat pada kata tersebut 

dengan tebal (tafh}i>m), sebagaimana membaca “lam” pada lafal 

jalalah. Sedangkan qira>’at lainnya membaca dengan ringan 

(tarqiq). Demikian pula bunyi lafal adh-dhuha>, misalnya 

sebagian ahli qira>’at membaca “ha” pada kata tersebut dengan 

harakat fathah dengan sempurna dan sebagian yang lain 

membacanya antara harakat fathah dengan kasrah (ima>lah) 

sehingga terdengar adh-dhuhe>. 

e. Urgensi Qira>’at al-Sab’ah 

Jumhur ulama‟ berpendapat bahwa tulisan mus}h}af al-Qur‟an itu 

bersifat tauqi>fi>y yang tidak boleh dibantahkan. Mereka beralasan bahwa al-

Qur‟an al-Karim telah ditulis seluruhnya pada masa Rasulullah Saw. dan 

beliau mendiktekannya kepada para penulis wahyu dan menunjukkan 



40 

 

 

kepada mereka dalam penulisan tersebut melalui wahyu dari malaikat Jibril 

A.s.
43

 

Sama halnya dalam masalah Qira>’at al-Qur‟an, ia juga bersifat 

tawqi>fi>, bukan ikhtiya>ri>. Artinya ia sepenuhnya mendasarkan pada 

riwayat-riwayat dengan sanad yang shahih, bukan hasil ijtihad ahli qira>’at. 

Karena itu pula tidak ada satu versi qira>’at yang kualitasnya lebih baik atau 

lebih utama dibanding versi qira>’at yang lain. Jika ada dua versi 

qira>’atyang berbeda dan sama-sama shahih maka tidak bisa dikatakan 

bahwa salah satunya lebih baik karena keduanya berasal dari Nabi. Orang 

yang mengatakan demikian berdosa hukumnya.
44

 

Adapun mempelajari qira>’at diperbolehkan bagi siapapun, namun 

barang siapa yang ingin membaca dengan qira>’at atau riwayat tertentu, 

tidak bisa tidak dia harus menguasai qawa>id tajwi>d secara sempurna 

terlebih dahulu. Sehingga bisa diibaratkan ketika dia membaca al-Qur‟an di 

hadapan seorang syaikh, syaikh tersebut tidak akan menyalahkannya sama 

sekali.
45

 

Dengan beragamnya qira>’at maka timbullah keberagaman hukum. 

Para fuqoha‟ berselisih pendapat tentang batal tidaknya wudhu karena 
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bersentuhan antara lelaki dan wanita, adalah karena perbedaan qira>’at  

ayat. 

Keberagaman qira>’at mempunyai banyak faedah, diantaranya: 

1) Meringankan dan memudahkan bagi umat. 

2) Menampakkan keutamaan dan kemuliannya atas semua umat, sebab 

semua kitab sebelumnya diturunkan dengan satu qira>’at. 

3) Memperbesar pahalanya, yaitu dengan usaha yang dikerahkan untuk 

meneliti dan memastikan qira>’at nyakata demi kata bahkan tentang 

ukuran panjang bacannya, kemudian mencari maknanya dan 

mengistinbath hukum-hukumnya dari penunjukan setiap lafadznya. 

4) Menampakkan rahasia Allah dalam kitab-Nya dan pemeliharaan-Nya 

terhadap kitab tersebut tanpa mengalami perubahan dan perselisihan. 

5) Menampakkan kemu‟jizatannya. Dalam hal ini melalui keragaman 

qira>’at sesuai kedudukan i’rab arab. 

6) Sebagian qira>’at dapat menjelaskan apa yang ada dalam qira>’at lain 

yang masih bersifat mujmal (belum tertentu), misalnya qira>’at  ََيطهْرن 

dengan mentasydidkan, menjelaskan bagi makna qira>’at yang 
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ditakhfifkan (tidak dibaca tasydid). Qira>’at فَاْمُضْواإَلى ِ ِ ِ ْ ِ   menjelaskan 

bahwa maksud qira>‟at فَاْسَعْوا adalah pergi, bukan berjalan cepat.
46

 

2. Pembelajaran Al-Qur’an 

a. Pengertian Pembelajaran Al-Qur‟an 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara etimologis belajar 

memiliki arti “berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu”. Definisi ini 

memiliki pengertian bahwa belajar adalah sebuah kegiatan untuk 

mencapai kepandaian atau ilmu.
47

  

Istilah pembelajaran merupakan perkembangan dari istilah 

pengajaran. Pembelajaran adalah upaya yang dilakukan oleh seorang guru 

atau yang lain untuk membelajarkan siswa yang belajar.
48

 Sedangkan 

sebuah pembelajaran sendiri tidak dapat dipisahkan dari beberapa strategi 

yang digunakan untuk menunjang tercapainya tujuan pembelajaran 

tersebut. 

Dalam dunia pendidikan, strategi diartikan sebagai a plan, method, 

or series of activities designed to achived a particular educational goal.
49

 

Ada dua hal yang patut dicermati dari pengertian di atas. Pertama , 

strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan (rangkaian kegiatan) 
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termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya/ 

kekuatan dalam pembelajaran. Ini berarti penyusunan suatu strategi baru 

sampai pada proses penyusunan rencana kerja belum sampai pada 

tindakan. Kedua , strategi di susun untuk mencapai tujuan tertentu. 

Artinya, arah dari semua keputusan penyusunan strategi adalah 

pencapaian tujuan. 

Secara garis besar, ada 4 pola pembelajaran. Pertama , pola 

pembelajaran guru dengan siswa tanpa menggunakan alat bantu atau 

bahan pembelajaran dalam bentuk alat raga. Kedua , pola (guru+alat 

bantu) dengan sisiwa. Ketiga , pola guru dan media dengan siswa. 

Keempat, pola media dengan siswa atau pola pembalajaran jarak jauh 

menggunakan media atau bahan pembelajaran yang disiapkan.  

Sebagai suatu sistem, tentu saja kegiatan belajar mengajar 

mengandung sejumlah komponen yang meliputi tujuan, bahan pelajaran, 

kegiatan belajar mengajar, metode, alat dan sumber serta evaluasi. 

Komponen tersebut di antaranya sebagai berikut:
50

 

1) Tujuan, adalah suatu cita-cita yang ingin dicapai dari pelaksanaan 

suatu kegiatan. Pada dasarnya tidak ada pemrograman tanpa adanya 

tujuan terlebih dahulu, sehingga dalam kegiatan apapun tujuan 

keberadaan tidak bisa diabaikan. Demikian pula halnya dalam 

kegiatan belajar mengajar. Dalam dunia pendidikan dan pengajaran 
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adalah suatu cita-cita yang berniali normatif. Semua tujuan 

berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya, dan tujuan 

dibawahnya menunjang tujuan di atasnya. Sehingga dapat dikatakan 

bahwa tujuan mempunyai jenjang dari yang luas ke yang sempit, 

yang umum dan yang kusus, jangka panjang dan pendek, menengah. 

2) Bahan pelajaran, merupakan substansi yang akan disampaikan dalam 

proses belajar mengajar. Dalam pemahaman selanjutnya bahan 

pelajaran ada dua macam, bahan pelajaran pokok dan bahan pelajaran 

pelengkap. Bahan pelajaran pokok adalah bahan pelajaran yang 

menyangkut bidang study yang dipegang oleh guru sesuai dengan 

profesinya, sedangkan bahan pelajaran penunjang adalah bahan yang 

dapat membuka wawasan guru agar dalam mengajar dapat 

menunjanga penyampaian bahan pelajaran pokok. 

3) Kegiatan belajar mengajar, adalah inti daripada kegiatan pendidikan. 

Dimana segala apa yang telah diprogramkan akan dilaksanakan 

dalam proses belajar mengajar ini. Semua komponen pengajaran akan 

dilibatkan, sesuai dengan tujuanya.
51

 

4) Metode atau strategi adalah sebuah cara yang digunakan untuk 

mencapai tujuan dari pada pendidikan itu sendiri. 

5) Alat adalah segala sesuatu yang dapat digunakan dalam rangka 

mencapai tujuan dari pada belajar mengajar. Alat dalam hal ini dapat 
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dibedakan menjadi dua yaitu alat dan alat bantu. Yang dimaksud 

dengan alat adalah suruhan, perintah, larangan, aturan, dan lain 

sebagainya. Sedangkan alat bantu adalah alat yang dapat membantu 

menjelaskan dalam proses belajar mengajar seperti, globe, peta, 

komputer, video, dan lain sebagainya. 

6) Sumber pelajaran, menurut Drs. Uddin Syaripuddin Winata Putra, 

M.A dan Drsa. Rustana Adiwinarta, sumber belajar adalah segala 

sesuatu yang dapat digunakan sebagai tempat dimana bahan 

pengajaran terdapat asal untuk belajar, dengan demikian sumber 

belajar merupakan bahan/materi untuk menambah ilmu pengetahuan 

yang mengandung hal-hal baru bagi pelajar. Hal ini disebabkan 

hakikat belajar adalah mendapatkan hal-hal yang baru. 

7) Evaluasi memiliki arti yang umum sebagai suatu tindakan atau suatu 

proses untuk menentukan nilai dari sesuatu tersebut. Menurut Wayan 

Nurkencono dan P.P.N. Sumartana, evaluasi adalah suatu tindakan 

atau suatu proses untuk menentukan nilai segala sesuatu dalam dunia 

pendidikan. Sedangkan Dr. Roestiyah. N. K. Berpendapat bahwa 

evaluasi adalah kegiatan mengumpulkan data seluas-luasnya dan 

sedalam-dalamnya, yang bersangkutan dengan kapabelitas siswa 
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guna mengetahui sebab akibat dan hasil belajar siswa yang dapat 

mendorong dan mengembangkan kemampuan belajar siswa.
52

 

Sedangkan al-Qur‟an adalah kitab suci yang terakhir diturunkan 

Allah Swt. dengan perantara malaikat Jibril A.s. kepada Muhammad Saw. 

sebagai kunci dan kesimpulan dari semua kitab-kitab suci yang pernah 

diturunkan Allah Swt. kepada Nabi-nabi dan rasul-rasul yang diutus Allah 

sebelum Nabi Muhammad Saw.
53

 Tertulis dalam mus}h}af, yang dinukilkan 

kepada kita secara mutawatir, membacanya merupakan ibadah yang 

dimulai dari surah al-Fa>tih}ah diakhiri dengan surah al-Na>s.
54

 

Dengan demikian yang dimaksud dengan pembelajaran al-Qur‟an 

adalah upaya yang dilakukan oleh seorang guru atau yang lain untuk 

membelajarkan siswa yang sedang belajar di bidang al-Qur‟an, baik itu 

menyangkut tajwid, makhroj, atau seni baca al-Qur‟an dengan 

menggunakan beberapa strategi untuk mencapai tujuan. 

b. Metode pembelajaran qira>’at al-sab’ah 

Pada dasarnya pembelajaran qira>’at al-sab’ah hampir sama dengan 

pembelajaran al-Qur‟an pada umumnya. Karena sesungguhnya qira>’at al-

sab’ah juga merupakan al-Qur‟an yang di baca menurut lajnah yang 

berbeda-beda. 
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Metode pembelajaran qira>’at al-sab’ah banyak mengadopsi metode 

pembelajaran al-Qur‟an. Namun tidak semua metode dalam pembelajaran 

al-Qur‟an itu dapat diterapkan dalam pembelajaran qira>’at al-sab’ah. 

Metode-metode yang dapat diterapkan dalam pembelajaran qira>’at al-

sab’ah contohnya metode Jibril, metode talaqqi/ sorogan, dan metode 

mudha>karah. 

 

1) Metode Jibril 

 Istilah metode Jibril digunakan karena dilatar belakangi oleh 

perintah Allah Swt kepada Nabi Muhammad Saw. Untuk mengikuti 

bacaan al-Qur‟an yang telah dibacakan oleh malaikat Jibril sebagai 

penyampai wahyu.
55

 Sebagaimana yang telah di sebut dalam surah 

al-Qiyamah ayat 18, yaitu: 

   

     

Artinya: “Apabila Kami telah selesai membacakannya Maka ikutilah 

bacaannya itu” 

 

Berdasarkan ayat ini maka intisari teknik dari metode Jibril 

adalah talqin-taqlid (menirukan), yaitu santri menirukan bacaan 

gurunya. Dengan demikian, metode Jibril bersifat teacher-centris. 
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Dimana posisi guru sebagai sumber belajar atau pusat informasi 

dalalm proses pembelajaran. 

Adapun kelebihan-kelebihan dari metode Jibril adalah: 

a) Metode Jibril mempunyai landasan teoritis yang ilmiah 

berdasarkan wahyu dan landsan sesuai dengan teori-teori 

metodologi pembelajaran. Dengan demikian metode Jibril 

selain menjadi salah satu hasanah ilmu pengetahuan juga bisa 

menjadi objek penelitian bagi para peneliti dan para guru untuk 

dikembangkan. 

b) Metode Jibril bersifat fleksibel, kondisional dan mudah 

diterapkan oleh guru sesuai dengan potensi yang ada, situasi 

dan kondisi pembelajaran. 

c) Metode Jibril, kendati pendekatan yang digunakan bersifat 

teacher-centris akan tetapi dalam proses pembelajarannya 

metode Jibril selalu menekankan sifat pro aktif dari santri. 

d) Metode Jibril dapat diterapkan untuk semua kalangan baik 

anak-anak, pemuda maupun kalangan orang tua.
56

 

Sedangkan kekurangan atau kelemahan dari metode Jibril 

adalah sebagai berikut:  

a) Guru tidak memiliki syahadah (ijazah) dari PIQ yang 

menyatakan ia lulus dan berhak untuk mengajarkan al-Qur‟an 
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dengan metode Jibril. Dengan demikian, skill guru dalam hal 

tartil dan tajwid kurang memadai. 

b) Guru kurang memahami peserta didiknya terutama ilmu jiwa 

anak sehingga proses pembelajaran berjalan kaku dan 

membosankan. 

c) Santri tidak diuji sebelum mengikuti pembelajaran qira>’ah 

sab’ah atau tidak ada penyaringan yang ketat sehingga 

kemampuan para santri dalam satu kelas tidak sama. Ada santri 

yang terlalu pandai dan ada santri yang lemah dalam 

pembelajaran. 

d) Jumlah santri dalam satu kelas terlalu banyak. 

e) Santri tidak memiliki kemampuan yang kuat untuk belajar, 

karena kurangnya dukungan dan perhatian orang tua. 

f) Waktu belajar yang sangat singkat, sehingga kurang optimal.  

2) Metode Talaqqi/ Sorogan 

Sorogan artinya belajar individu dimana seorang santri 

berhadapan dengan guru, terjadi saling mengenal antar keduanya. Inti 

dari metode sorogan adalah berlangsungnya proses belajar-mengajar 

secara face to face, antara guru dan murid.
57
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Metode ini sudah dipakai pada zaman Rasulullah dan para 

sahabat. Setiap kali Rasulullah Saw. menerima wahyu yang berupa 

ayat-ayat al-Qur‟an, beliau membacanya di depan para sahabat, 

kemudian para sahabat menghafalkan ayat-ayat tersebut sampai hafal 

di luar kepala. Metode yang digunakan Nabi mengajar para sahabat 

tersebut, dikenal dengan metode belajar kuttab. Di samping 

menyuruh menghafalkan, Nabi menyuruh kutab (penulis wahyu) 

untuk menuliskan ayat-ayat yang baru diterimanya itu. 

Sebagaimana metode-metode lainnya, metode sorogan juga 

memiliki kelebihan-kelebihan. Adapun kelebihan-kelebihan metode 

sorogan, antara lain:
58

 

a) Terjadi hubungan yang erat dan harmonis antar guru dengan 

murid. 

b) Memungkinkan bagi seorang guru untuk mengawasi, menilai 

dan membimbing secara maksimal kemampuan seorang murid. 

c) Murid mendapatkan penjelasan yang pasti tanpa harus mereka-

reka tentang interpretasi suatu kitab karena berhadapan dengan 

guru secara langsung yang memungkinkan terjadinya tanya 

jawab. 

d) Guru dapat mengetahui secara pasti kualitas yang telah dicapai 

muridnya. 
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e) Santri yang IQ-nya tinggi akan cepat menyelesaikan pelajaran 

(kitab), sedang yang IQ-nya rendah membutuhkan waktu yang 

cukup lama. 

Selain kelebihan, metode sorogan juga memiliki kelemahan 

atau kekurangan, di antaranya adalah sebagai berikut: 

a) Tidak efisien karena hanya menghadapi beberapa murid (tidak 

lebih dari 5 orang), sehingga kalau menghadapi murid yang 

banyak metode ini kurang begitu tepat. 

b) Membuat murid cepat bosan karena ini menuntut kesabaran, 

kerajinan, ketaatan dan disiplin pribadi. 

c) Murid kadang hanya menangkap kesan verbalisme semata 

terutama mereka yang tidak mengerti terjemahan dari bahasa 

tertentu.
59

 

3) Metode Mudha>karah 

Metode mudha>karah adalah metode yang digunakan dalam 

proses belajar mengajar (PBM) dengan jalan mengadakan suatu 

pertemuan ilmiah yang secara khusus membahas masalah-masalah 

agama saja. Metode mudha>karah ini pada umumnya banyak 

digunakan oleh lembaga-lembaga pendidikan yang disebut pesantren, 

khusus pesantren tradisional. 
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Di antara tujuan penggunaan metode ini adalah untuk melatih 

santri agar lebih terlatih dalam memecahkan masalah-masalah yang 

berkembang dengan menggunakan kitab-kitab klasik yang ada. Di 

samping untuk menguji keterampilan mereka mengutip sumber-

sumber argumentasi dari kitab-kitab Islam klasik.
60

 

Adapun implementasinya dalam pembelajaran al-Qur‟an dalam 

pondok tahfidz adalah dimana satu orang maju satu persatu menghadap 

kiyai untuk menyetorkan hafalannya. 

Oleh karena itu, metode ini adalah berlangsungnya proses belajar 

mengajar (PBM) secara face to face antara guru dan murid. Metode ini 

pada zaman Rasulullah Saw. dan para sahabat dikenal dengan metode 

belajar kuttab, proses belajar seperti ini berjalan sampai pada akhir masa 

pemerintahan Bani Umayyah. 

B. Kajian Pustaka Terdahulu 

Di samping memanfaatkan berbagai teori yang relevan dengan 

bahasan ini, peneliti juga kajian pustaka terdahulu yang ada relevansinya 

dengan penelitian ini. Adapun hasil penelitian terdahulu adalah: 

1. Lina Fuadah (02531011) fakultas Ushuludin jurusan Tafsir Hadis UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008. Dengan judul “Penerapan Qira>’at 

„Ashim riwayat Hafs di Pondok Pesantren al-Munawwir Krapyak 
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Yogyakarta. Dengan hasil penelitian: penggunaan qira>’at ‘a>sim riwayat 

hafs di pondok pesantren al-Munawwir Krapyak Yogyakarta dipelopori 

oleh KH. M Moenawwir, menurut beliau bahwa qira>’at „Asim ini 

merupakan versi qira>’at yang paling sederhana jika dibanding versi 

qira>’at lainnya. Aplikasi qira>’at „asim riwayat hafs di al-Munawwir ini 

dipelajari secara musyafahah (praktik lisan) dan talaqqi (berhadapan 

langsung) antara guru dengan santri. Perbedaan dengan penelitian saya 

adalah qira>’at yang saya pakai adalah qira>’at tujuh (qira>’at sab’ah). 

2. Yustafid dwi Hardiansah Jurusan Tarbiyah Prodi PGMI STAIN 

Ponorogo 2009. Dengan judul “Pelaksanaan Pebelajaran al-Qur‟an di 

MI Ma‟arif Setono”. Dengan hasil penelitian: pelaksanaan pembelajaran 

al-Qur‟an diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan 

kemampuan membaca al-Qur‟an untuk kelas I dan II sebagai solusi 

terhadap siswa yang belum mampu membaca dan menulis al-Qur‟an, 

sehingga pada waktu mereka di kelas III mampu membaca al-Qur‟an 

dengan baik dan benar. Pelaksanaan pembelajaran al-Qur‟an ini 

menggunakan metode sorogan dengan pendekatan individu. Persamaan 

dengan penelitian yang saya lakukan adalah sama-sama menggunakan 

metode sorogan. Perbedaannya adalah terletak pada tujuan 

pembelajarannya dan pelakunya. Dimana di PPTQ Al-Hasan 

diperuntukkan bagi mereka yang sudah bisa membaca al-Qur‟an dengan 
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baik dan benar dan menguasai ilmu tajwid, serta tujuannya adalah untuk 

menambah pengetahuan peserta didik. 

Berangkat dari penelitian di atas, perbedaan dengan penelitian yang 

saya lakukan terletak pada objek yang diteliti, yaitu pada pembelajaran 

qira>’at al-sab’ah. Penelitian yang membahas secara khusus pembelajaran al-

Qur‟an dari segi qira>’at al-sab’ah belum pernah ada. Walaupun secara garis 

besar pembelajaran al-Qur‟an menggunakan metode yang hampir sama, 

namun penerapan dalam qira>’at al-sab’ah belum pernah diteliti. Oleh karena 

itu, hasil penelitian di atas setidaknya dapat dijadikan pijakan awal dalam 

studi pendahuluan terkait dengan  data-data yang dibutuhkan dalam 

penelitian tentang implementasi qira>’at al-sab’ah dalam pembelajaran al-

Qur‟an di Pondok Pesantren Tahfdzul Qur‟an Al-Hasan PatihanWetan 

Babadan Ponorogo. 

 

 

 

  



55 

 

 

BAB III 

DESKRIPSI DATA TENTANG  QIRA<’AT AL-SAB’AH DALAM 

PEMBELAJARAN AL-QUR’AN DI PONDOK PESANTREN TAHFIDZUL 

QUR’AN AL-HASAN PATIHAN WETAN BABADAN PONOROGO 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Singkat Berdirinya Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an          

Al-Hasan Patihan Wetan Babadan Ponorogo  

Pertengahan tahun 1983 petang belum menjelang saat Husein tiba di 

kediaman KH. A. Hamid di Kajoran Magelang bersama KH. Qomar, ayah 

angkatnya, Husein hanya ingin sowan pada kyai yang tersohor sebagai 

waliyullah. Percakapan singkat tuan rumah dan tamu itulah yang kelak 

menentukan berdirinya Pondok Pesantren Tahfidzul Qur‟an Al-Hasan.
61

  

“Ilmu yang kau peroleh sudah saatnya kau amalkan; titah kyai 

Hamid. Dua orang tamunya hanya mengangguk. “Caranya segera dirikan 

pesantren di tempat yang kau tinggal saat ini,” kyai sepuh itu melanjutkan 

perintahnya.  

Husein, kala itu berusia 30 tahun, sebenarnya masih kurang pede 

merintis pesantren, ia merasa ilmunya  jauh dari cukup   untuk  mengasuh 

para santri. Namun, berbekal dukungan dari kyai Hamid Kajoran, ia     
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bismillah saja. Lokasi yang dipilih adalah tanah wakaf dari ayah angkatnya, 

KH. Qomar, di kelurahan Patihan Wetan Ponorogo. “ Tanggal berdirinya 2 

Juli 1984, jadi hampir satu tahun setelah dawuh kyai Hamid,”  Kata KH. 

Husein Ali, nama lengkapnya.  

Nama Al-Hasan sendiri dinisbatkan pada nama ayah kyai Qomar 

yaitu kyai Hasan Arjo, selain itu saudara kembar kyai Husein juga bernama 

Hasan, namun ia meninggal di usia beliau dengan penanaman Al-Hasan inilah 

Husein ingin mengenang dua orang tersebut, saya tafaulan pada cucu Kanjeng 

Nabi Sayyidina Hasan “terangnya”.  

Pondok Pesantren Tahfidzul Qur‟an Al-Hasan merupakan satu-

satunya pondok pesantren yang mendalami al-Qur‟an  di Patihan Wetan 

Babadan Ponorogo, para masyarakat sekitar  menginginkannya adanya 

pesantren yang mengkaji dan mendalami al-Qur‟an.
62

  

Ada beberapa faktor lain yang mendorong berdirinya pondok 

pesantren ini diantaranya sebagai berikut:  

1. Tidak adanya lembaga pendidikan yang khusus mendalami al-Qur‟an  

baik ditingkat dasar maupun tingkat lanjutan di Patihan Wetan Babadan 

Ponorogo. 
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2. Keinginan tokoh-tokoh masyarakat agar didirikannya suatu lembaga yang 

mendalami al-Qur‟an agar anak-anak mereka tidak jauh untuk 

mempelajari dan mendalami al-Qur‟an .  

3. Adanya seorang dermawan yang menafkahkan sebagian tanahnya untuk 

mendirikan sebuah pesantren di Patihan Wetan Bababan Ponorogo.
63

  

Dengan adanya beberapa faktor di atas, maka segera diadakan 

musyawarah antar tokoh masyarakat di Patihan Wetan untuk mendirikan 

sebuah pondok pesantren yang khusus mendalami al-Qur‟an . 

Untuk menampung mereka yang berkeinginan mengaji pada kyai 

sementara ditempatkan di sebuah rumah kyai yang juga masih satu atap 

dengan ndalem kyai. Di luar rencana, berdatangan juga wali santri dari luar 

kota yang juga menitipkan putra-putrinya pada kyai. Mengetahui hal ini 

akhirnya membuat bangunan kecil-kecilan untuk menampung para santri yang 

jumlahnya semakin meningkat.  

Lama kelamaan sekitar tahun 1990 meningkatkan jumlah santri yang 

datang. Akhirnya masyarakat memberi bantuan dengan membangun asrama 

baru untuk menampung santri yang jumlahnya semakin bertambah. Akhirnya 

berdirilah sebuah asrama yang dihuni kurang lebih 90 santri yang datang dari 

luar Ponorogo.  
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Pondok pesantren ini tepat berada di Jalan  Parang Menang No. 32 

Desa Patihan Wetan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Pesantren  ini 

didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.  

Disamping itu, pesantren ini juga mempunyai cabang berada di 

Kecamatan Sumoroto dibawah asuhan KH. Husein Aly sendiri.
64

 

2. Letak Geografis Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Al-Hasan 

Pondok Pesantren Tahfidzul Qur‟an Al-Hasan terletak di jalan 

Parang Menang No. 32 Patihan Wetan Babadan Ponorogo, lokasi pesantren 

agak masuk ke dalam dan agak jauh dari suasana jalan raya.  

Perjalanan menuju Pondok Pesantren Tahfidzul Qur‟an Al-Hasan 

termasuk mudah dijangkau  dari segala arah, dari barat bisa lewat jalan Batoro 

Katong, dan timur lewat jalan Brigjend Katamso, semua  jalur angkutan dari 

terminal melewati Pondok Pesantren Tahfidzul Qur‟an Al-Hasan.  

Secara geografis jarak desa Patihan Wetan dengan kecamatan kurang 

lebih 4 km dengan kabupaten Ponorogo kurang lebih 5 km. letak yang 

strategis memberikan peluang pada desa Patihan Wetan dan khususnya 

Pondok Pesantren Tahfidzul Qur‟an Al-Hasan lebih maju dibandingkan 

daerah-daerah lain.
65

 

3. Visi dan Misi Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Al-Hasan  
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Pondok pesantren yang memiliki motto “Hendaknya seorang qari‟ 

qari‟ah dan seorang h}afiz}-h}afiz}ah memiliki akhlak al-kari>mah dengan 

sempurna” ini mempunyai misi ingin memasyarakatkan al-Qur‟an dan 

mengal-Qur‟ankan masyarakat.  

Dari visi tersebut akhirnya diterjemahkan  kedalam beberapa misi 

diantaranya:
66

 

a. Lembaga ini bergerak pada second level. Hal ini telah disadari dari kondisi 

riil pendiri dan santrinya.  

b. Lembaga ini lebih berkonsentrasi pada harapan moral khususnya bagi 

orang-orang kelas menengah ke bawah.  

c. Lembaga ini lebih mendahulukan di atas segala-galanya hal-hal yang 

berkaitan dengan kedamaian tatanan hidup, dengan selalu menghindari 

benturan dan konflik, terutama dalam kalangan kaum beragama.  

Kondisi ini mungkin diilhami oleh nilai kitab suci yang dijadikan 

program unggulannya yang selalu mengajarkan kedamaian, dibawa oleh nabi 

dan rasul yang cinta damai dan diperuntukkan untuk kedamaian umat baik di 

dunia maupun di akhirat.  

 

4. Tujuan Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Al-Hasan 
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Tujuan adalah hal pokok yang akan dicapai dari penyelenggaraan 

pendidikan keberhasilan dan kegagalan suatu lembaga pendidikan dalam 

pembelajaran dapat dilihat dari hasil yang diperoleh santri dengan tujuan yang 

telah digariskan. Adapun tujuan Pondok Pesantren Tahfidzul Qur‟an            

Al-Hasan adalah:  

a. Menghasilkan pribadi muslim yang beriman, bertakwa, berakhlak al-

kari>mah (akhlak Qur‟ani), beramal saleh dan memiliki tanggung 

jawab serta kesadaran atas kesejahteraan umat Islam khususnya dan 

masyarakat pada umumnya.  

b. Menghasilkan pribadi muslim yang pandai membaca al-Qur‟an  baik 

bi al-naz}r, bi al-ghayb ataupun qira>’at al-sab’ah. 

c. Menghasilkan pribadi muslim yang mempunyai keterampilan dan 

kecakapan serta keahlian yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, 

bangsa dan agama.  

d. Menghasilkan pribadi muslim yang bisa memahami isi kandungan           

al-Qur‟an  dan mau mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari.
67

  

Empat tujuan ini ditetapkan oleh Pondok Pesantren Tahfidzul 

Qur‟an Al-Hasan sebagai sebuah lembaga pendidikan Islam yang 

menekuni bidang al-Qur‟an  khususnya tahfiz}.  

5. Struktur Organisasi Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Al-Hasan 
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Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan yang didalamnya 

terdapat berbagai unsur dan personel yang memerlukan suatu wadah 

dalam bentuk organisasi agar jalannya pendidikan dan pengajaran yang 

diselenggarakan dapat berjalan lancar sehingga data menuju tercapainya 

tujuan yang ditetapkan. Dengan adanya organisasi kepengurusan 

diharapkan setiap individu dapat bekerja sesuai tugas dan wewenangnya 

untuk mencapai tujuan bersama. 

PPTQ Al-Hasan di asuh oleh dua orang yaitu KH. Husein Aly dan 

istrinya Ibu Hj. Yatim Munawaroh. Seorang pengasuh tidak mungkin 

menjalankan semua kegiatan-kegiatan pondok sendiri, melainkan mempunyai 

bawahan yang menjadi ketua dan bertanggung jawab atas terlaksananya 

semua kegiatan. Adapun ketua PPTQ Al-Hasan putra adalah M. Iftah Fauzi 

dan wakilnya M. Hamdan. Di dampingi oleh dua sekertaris yaitu M. Afif Ulin 

Nuha dan M. Badawi Ihsan. Dua orang bendahara yaitu Slamet Pramono dan 

Irfan Fanani.  

Adapun dalam pembagian tugasnya terdapat beberapa orang yang 

bertanggung jawab dalam suatu bidang tertentu. Untuk seksi pendidikan 

adalah M. Suhadi, M. Sholihin, Taufik Rifa‟i, Sohim Sahal Taufik, dan Nur 

Salim. Seksi keamanan adalah Imam Bashori, Khafid Makmun, Muzakki 

Ahmad Musyafa‟, dan Huda Efendi S. Seksi humas adalah M. Qosim dan M. 

Sholeh. Seksi kebersihan adalah Abdur Rozaq, Mugi Widodo, Ali Mustofa, 
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Abu Hafidz, dan Faiq Rahmandika. Seksi perlengkapan adalah M. 

Muthohirin, M. Ridwan Syafi‟i, Muslih Ahmad Bashori, M. Ghufron Nur 

Rifa‟i, Miftakhuddin Wahid Zein, dan M. Sofwan Sahuri.
68

  

Adapun data kepengurusan putri adalah sebagai berikut: ketua adalah 

Eka Ningrum Nur Anas, wakil adalah Ashfiya‟ul Mukaromah. Sekertaris 

adalah Nas‟atur Rowiyah dan Nur Khoiriyah. Bendahara adalah Nur Heni 

Arofatus Sholihah dan Imro‟atus Sholihah. Sedangkan seksi pendidikan yaitu 

Dian Fitriani, Siti Syafi‟ah, Ruwiyati Eka Sasmita, dan Nika Chusnia. Seksi 

keamanan yaitu Siti Robi‟ah, Ma‟rifatul Lailiyah, Liya Awaliyah, Alfiyatul 

Rifqiyah, dan Syifa Ma‟rifah. Seksi koperasi adalah Naimatul Jannah, 

Sayyida Ulfa, Nur A‟yun Munawaroh, dan Himma Najatus Z. Seksi 

kebersihan yaitu Muawwanatus Sa‟diyah, Sarwindah, Siti Humaidah, dan Puji 

Lestari. Seksi Humas yaitu Richa Humaida dan Husnul Khotimah.  

Sedangkan untuk kepengurusan santri bi al-ghoib dan bi al-naz}r 

adalah; Ketua bi al-ghoib: Vina Kurnia Siti Murtaziqoh, Sekretaris : Umi 

Habibah, Bendahara : Alfiyatur Rohmania. Untuk ketua bi al-naz}r: Rohmatun, 

Wakil : Robi‟atul Mutoharoh, Sekretaris : Zulin Fathur Rohmah, 

Bendahara : Rofila Zuraida.
69

 

6. Program Kegiatan Santri PPTQ Al-Hasan  
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Untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan dalam rangka untuk 

menghasilkan santri yang berkualitas, PPTQ Al-Hasan menyelenggarakan 

kegiatan-kegiatan yang wajib diikuti oleh semua santri, meliputi:
70

  

a. Kegiatan harian  

1) Shalat berjama‟ah  

Shalat berjamaah lima waktu dilaksanakan di masjid Nur 

Al-Sala>mah bersama pengasuh dan masyarakat sekitar.  

2) Pengajian Al-Qur‟an  kepada abah kyai Husein Aly.  

Pengajian al-Qur‟an dilaksanakan dua kali, yaitu ba‟da 

dzuhur untuk santri putri dan ba‟da subuh untuk santri putra.  

3) Takra>r Al-Qur‟an  

Takra>r al-Qur‟an dilaksanakan untuk mengulang-ulang 

membaca al-Qur‟an. Takra>r al-Qur‟an dilaksanakan setiap hari 

setelah shalat Asyar dan pada malam hari pada pukul 22.00 sampai 

04.00 secara bergantian perkelompok.  Khusus hari Jum‟at takra>r 

al-Qur‟an dilaksanakan setelah shalat subuh untuk santri putra, 

sedangkan santri putri dilaksanakan pada siang hari setelah shalat 

dzuhur.  

4) Sorogan  
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Sorogan dilaksanakan 1 (satu) kali, setiap ba‟da Maghrib 

kepada santri bi al-ghayb atau santri senior.  

5) Madrasah diniyah.  

b. Kegiatan Mingguan
71

  

1) Takra>r Al-Qur‟an hari Jum'at 

Takra>r Al-Qur‟an hari Jum'at dilaksanakan khusus santri bi 

al-naz}r. 

2) Pengajian Tafsir al-Munir  

Pengajian tafsir al-munir dilaksanakan setiap Jum‟at pagi 

pukul 06.30 sampai 07.30.  

3) Tahlilan  

Tahlilan ini selain bertujuan untuk mendo‟akan keluarga yang 

sudah meninggal dunia untuk keselamatan bagi yang masih hidup juga 

bertujuan untuk melatih dan menyiapkan santri dalam kehidupannya di 

masyarakat. Dilaksanakan setiap malam Senin dan Rabu bersama 

masyarakat. 

 

 

4) Senam santri  
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Senam santri yang dilaksanakan setiap Jum‟at pagi adalah 

sebagai wujud kepedulian pondok terhadap kesehatan dan 

perkembangan jasmani santri.  

5) Qira>’at 

Qira>’at dilaksanakan setiap rabu sore adalah sebagai wujud 

kepedulian pondok terhadap santri yang mempunyi suara bagus dan 

yang bakat dalam qira>’at.  

6) Hadroh  

Hadroh dilaksanakan setiap jum‟at sore adalah untuk 

pembinaan minat dan bakat santri dalam seni musik.  

c. Kegiatan Bulanan
72

   

1) Istigha>sah bersama masyarakat sekitar  

Istigha>sah ini selain untuk permohonan do‟a kepada Allah 

demi keselamatan dan keberhasilan juga dimaksudkan untuk menjalin 

silaturrahim dengan masyarakat, istigha>sah ini dilaksanakan malam 

Jum‟at wage di makam KH. Qomar.  

2) Sima‟an Al-Qur‟an  

Sima‟an al-Qur‟an dilaksanakan dengan membaca al-Qur‟an  

bi al-ghayb maupun bi al- naz}r yang disimak oleh santri lain. Tujuan 

utama sima‟an al-Qur‟an ini untuk melatih ingatan santri bi al-ghayb 
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dan memperlancar membaca al-Qur‟an, bagi santri bi al-naz}r untuk 

bi al-ghayb. Santri putra sima‟an dilaksanakan pada hari kamis Pon 

sampai malam jum‟at wage sebelum istigha>sah. Untuk putri setiap 

malam Jum‟at Legi, sedangkan untuk bi al-naz}r pada hari Ahad, pada 

bulan tengah sekitar tanggal 15.  

3) Tes-tesan 

Tes-tesan santri bi al-ghayb dilaksanakan pada tanggal awal 

kepada santri bi al-ghayb yang sudah khatam, untuk santri putri setiap 

tes-tesan harus 1/2 juz langsung dan untuk kesalahan maksimal salah 

5, apabila salah lebih dari 5 maka diulangi dari awal lagi sedangkan 

santri bi al-ghayb putra dilaksanakan pada tanggal akhir.  

4) Roan akbar  

Roan akbar dilaksanakan hari Ahad untuk membersihkan 

seluruh lingkungan Pondok Pesantren Tahfidzul Qur‟an Al-Hasan.
73

 

d. Kegiatan Tahunan 

1) Penyelenggaraan peringatan hari-hari besar agama Islam yaitu maulud 

Nabi Muhammad Saw. dan Isra' Mi'raj  

2) Nuzulul Qur'an 

3) Halal bi halal 
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4) Penyelenggaraan wisuda santri berupa khataman al-Qur'an yang 

penyelenggaraannya dilaksanakan 2 tahun sekali. 

7. Program Pendidikan dan Pengajaran PPTQ Al-Hasan 

Pondok Pesantren Tahfidzul Qur‟an Al-Hasan membawahi beberapa 

unit pendidikan dibawahnya, diantaranya:  

a. Taman Pendidikan Al-Qur‟an  (TPQ) 

TPQ dilaksanakan mulai pukul 15.30-17.00 pada hari sabtu 

sampai kamis, jumlah siswa seluruhnya yaitu 83 anak. TPQ ini 

mempunyai 5 jenjang yaitu kelas TK sampai kelas empat.  

b. Madrasah Diniyah Riyadlatus Syuban  

Madrasah Diniyah Riyadlatus Syuban dilaksanakan mulai pukul 

19.45-21.30 pada hari sabtu sampai kamis jumlah siswa seluruhnya yaitu 

102 anak. Madrasah ini mempunyai 5 jenjang yaitu kelas satu sampai 

kelas lima.  

c. Program Al-Qur‟an   

Program al-Qur‟an  merupakan program unggulan PPTQ Al-

Hasan sekaligus merupakan ciri khas utamanya program ini dibagi 

menjadi tiga jenjang yaitu:  
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1) Program bi al-naz}r  

Merupakan program mengaji al-Qur‟an  30 juz dengan 

membaca.  

2) Program bi al-ghayb  

Merupakan program menghafal al-Qur‟an  30 juz. 

3) Program qira>’at al-sab’ah 

Merupakan program membaca al-Qur’an sesuai dengan 

mus}h}af  yang ada sekaligus macam-macam bacaan sesuai imam 

tujuh.
74

 

8. Kondisi santri PPTQ Al-Hasan  

Jumlah santri mukim seluruhnya yaitu 190 santri, 107 santri putri dan 

80 santri putra. Sedangkan santri nduduk ada 3 santri, yang kesemuanya 

merupakan santri putri. Jumlah santri putri mukim yang menghafal al-Qur‟an  

(bi al- ghaib) sebanyak 42 dan santri putri mukim yang tidak menghafal al-

Qur‟an  (bi al-naz}r) sebanyak 63 santri, sedangkan santri putra yang bi al-

ghayb sebanyak 36 santri dan yang bi al-naz}r  sebanyak 44 santri.
75

 

9. Kondisi guru PPTQ Al-Hasan  

Tokoh sentral di PPTQ Al-Hasan yaitu pendiri sekaligus pengasuh 

Pondok Pesantren Tahfidzul Qur‟an Al-Hasan yaitu KH. Husein Aly beserta 
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ibu Hj. Yatim Munawaroh, jumlah guru terbagi menjadi beberapa bagian, 

seperti jumlah guru TPQ ada 10 orang 5 laki-laki dan 5 perempuan, guru 

madrasah diniyah ada 15 orang dan semuanya laki-laki. Sedangkan guru yang 

membimbing mengaji harian santri bi al-naz}r dipercayakan kepada seluruh 

santri bi al- ghaib.
76

 Guru di PPTQ Al-Hasan mengajar hanya dengan modal 

ikhlas lillahi ta‟ala berjuang di jalan Allah, tanpa mengharapkan imbalan.  

10. Sarana dan Prasarana PPTQ Al-Hasan 

Sarana dan prasarana merupakan komponen yang tidak bisa 

dipisahkan dalam mencapai tujuan pendidikan. Meskipun sarana dan 

prasarana tidak selalu menentukan hasil, tetapi bisa membantu tercapainya 

tujuan yang diinginkan. Diantara sarana dan prasarana yang ada di Pondok 

Pesantren Tahfidzul Qur‟an Al-Hasan yaitu:  

a. Beberapa gedung yang terdiri dari kamar santri, tempat mengaji atau 

majlis, kantor, aula, dapur, kamar mandi, dan lain-lain.  

b. Tempat ibadah/ masjid yang berfungsi sebagai sentral kegiatan santri 

seperti shalat jama‟ah dan tempat kyai memberikan nasihat-nasihat kepada 

seluruh santri.
77

 

PPTQ Al-Hasan merupakan pondok pesantren yang sangat sederhana, tetapi 

secara kualitas menjadi perenungan tersendiri sebab dari prasarana yang sederhana 
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bisa menghasilkan output yang mungkin tidak dihasilkan di lembaga lain yang 

berfasilitas lengkap. 

B. DESKRIPSI DATA KHUSUS 

1. Data Tentang Latar Belakang Diajarkannya Qira<’at Al-Sab’ah Dalam 

Pembelajaran Al-Qur’an Di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Al-

Hasan Ponorogo 

Al-Qur‟an adalah salah satu mu‟jizat terbesar Rasulullah Saw. dan 

merupakan kitab suci umat Islam. Sebagai umat Islam tentunya di wajibkan 

untuk menjaga, mempertahankan, mengajarkan, sekaligus mengamalkannya 

dalam kehidupan sehari-hari. Seperti dalam ayat al-Qur‟an surat al-Hijr ayat 

9: 

    
       

“Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan al-Quran, dan Sesungguhnya 

Kami benar-benar memeliharanya.” 
 

Pondok Pesantren Tahfidzul Qur‟an Al-Hasan merupakan salah satu 

pondok yang mempelajari ilmu al-Qur‟an sebagai program andalannya. Dan 

salah satu program yang termasuk di dalamnya adalah qira>’at al-sab’ah, 

dimana ilmu tersebut tidak diajarkan di pondok al-Qur‟an lain di daerah 

Ponorogo. Sebagaiamana yang diungkapkan oleh pengasuh Pondok 

Pesantren Tahfidzul Qur‟an Al-Hasan KH. Husein Aly MA.: 

 kita bebas membaca al-Qur‟an menurut apa yang kita bisa, dan kalau  َ ْْ َ َُ  اََْ َ َ ِ َ   اُلْ  َ َ 

bisa semuanya itu malah lebih afdhol. Dalam artian melakukan fardhu kifayah atau 
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mengamalkan fardhu kifayah, yang apabila qira>’at al-sab’ah tidak di ajarkan di salah 

satu kabupaten maka semua orang se-kabupaten itu terkena dosa. Di Pondok 

Pesantren Tahfidzul Qur‟an Al-Hasan merupakan salah satu usaha untuk 

mempertahankan, mengembangkan, dan mengajarkan qira>’at al-sab’ah supaya tidak 

punah. Walaupun banyak pondok pesantren besar-besar seperti Gontor, Mayak, 

Ngabar, Walisongo, dan lain-lain tetapi di sana tidak ada yang mengajarkan qira>’at 
al-sab’ah, maka PPTQ AL-Hasan merupakan pondok pesantren satu-satunya di 

Ponorogo yang mempertahankan, mengajarkan, dan mengamalkan qira>’at al-sab’ah. 
78 
 
Mempelajari al-Qur‟an dengan berbagai macam qira>’at memang tidak 

mudah, sehingga tidak banyak orang yang ahli dalam bidang qira>’at al-

Qur‟an. Namun sebagai seorang muslim yang sudah mampu menguasainya 

harus mengajarkan kepada yang lain, agar ilmu yang sudah diperoleh tidak 

begitu saja hilang, apalagi ilmu mengenai qira>’at al-Qur‟an yang tidak 

semua orang bisa menguasai. Ilmu qira>’at al-Qur‟an yang sudah sejak dulu 

diturunkan oleh Rasulullah Saw. apabila tidak diajarkan maka akan hilang. 

Itulah mengapa di PPTQ Al-Hasan diajarkan qira>’at al-sab’ah. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan KH. Husein Aly MA: 

Latar belakang diajarkannya qira>’at al-sab’ah adalah supaya al-Qur‟an dari 
Rasulullah Saw. tidak hilang, kalau tidak diajarkan pasti akan hilang. Makanya di 

sini diajarkan untuk menjaga supaya tidak hilang. Karena itu merupakan pusaka satu-

satunya peninggalan Rasulullah Saw. 
79

 

  

2. Data Tentang Metode Pembelajaran Qira<’at Al-Sab’ah di Dalam 

Membaca Al-Qur’an Di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an (PPTQ) 

Al-Hasan Patihan Wetan Babadan Ponorogo 
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Qira>’at al-sab’ah adalah satu program pembelajaran al-Qur‟an di 

pesantren Tahfidzul Qur‟an yang di anjurkan oleh Abah Kyai Husein Aly 

kepada santri yang sudah menghatamkan al-Qur‟an maupun belum, santri bi 

al-ghoib atau bi al-naz}r. Dengan ketentuan santri yang mengikuti qira>’at al-

sab’ah harus menguasai ilmu tajwid dan bacaannya harus bagus. Hal ini 

sesuai yang dikemukakan oleh pengasuh PPTQ Al-Hasan: 

Syarat santri untuk mengikuti qira>’at al-sab’ah itu tidak harus khatam al-Qur‟an, 
tidak harus bi al-ghoib, bi al-naz}r pun bisa. Yang penting penguasaan ilmu tajwidnya 

bagus dan bacaannya benar.
80

 

 

Di setiap harinya di PPTQ Al-Hasan terdapat suatu kegiatan pokok 

yang tidak bisa ditinggalkan yaitu sorogan mengaji al-Qur‟an, sesuai dengan 

observasi yang penulis lakukan pada tanggal 2 mei 2015 tentang 

pelaksanaan kegiatan sorogan al-Qur‟an yaitu  para santri menyetorkan 

bacaan al-Qur‟an kepada kyai, baik itu bi al-ghoib, bi al-naz}r, maupun 

qira>’at al-sab’ah. Dimana 3 orang santri maju secara bersamaan untuk 

menyetorkan hafalannya, sedangkan kyai menyimak dari balik tirai untuk 

santri putri, sedangkan santri putra dilakukan secara langsung/ face to face. 

Adapun waktunya yaitu untuk putra setelah berjama‟ah sholat asar di dalam 

masjid, dan untuk putri setelah jama‟ah sholat dhuhur di sebuah ruangan 

khusus mengaji atau biasanya disebut dengan majlis 
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Adapun tata cara pelaksanaan mengaji qira>’at al-sab’ah yaitu dengan 

bi al-naz}r , dimana para santri membawa kitab fayd al-baraka>t fi> sab’i al-

qira>’a>t karya KH. Arwani Amin Kudus yang disandingkan dengan al-

Qur‟an. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Jauharotul 

Mu‟arifah selaku santri yang mengikuti qira>’at al-sab’ah: 

Sorogan qira>’at al-sab’ah dilaksanakan sekitar jam 14.00 WIB, yaitu setelah semua 

santri bi al-ghoib dan bi al-naz}r selesai mengaji semua, karena bagi santri qira>’at al-
sab’ah itu sorogannya lama. Tata caranya yaitu dengan membawa kitab fayd al-
baraka>t fi> sab’i al-qira>’a>t karangan dari mbah yai Arwani Amin dari kudus dan juga 

merupakan guru dari abah yai Husein Aly dan juga membawa al-Qur‟an. Selanjutnya 
mengajinya dengan membuka kitab dan al-Qur‟an, yaitu dengan bi al-naz}r, karena 

untuk qira>’at al-sab’ah abah yai tidak mengizinkan bi al-ghoib. 81 
 

Hal ini hampir sama dengan yang dikatakan oleh Lathifatul 

Muzayyanah selaku santri yang mengikuti qira>’at al-sab’ah adalah sebagai 

berikut: 

Sorogan qira>’at al-sab’ah dilaksanakan setelah semua santri selesai mengaji, yaitu 

sekitar pukul 14.00 WIB. Santri yang ikut qira>’at al-sab’ah diakhirkan karena 

memang durasi waktu sorogannya paling lama, yaitu minimal 1 jam, bahkan kadang 

juga lebih. Tata caranya yaitu dengan membawa kitab fayd al-baraka>t fi> sab’i al-
qira>’a>t karangan KH. Arwani Amin dari Kudus dan juga membawa al-Qur‟an yang 
kedua kitab itu dibuka semua atau dalam bahasanya dengan mengaji bi al-naz}r. 
Karena untuk qira>’at al-sab’ah Abah Yai Husein Aly tidak mengizinkan untuk bi al-
ghoib.

82
 

 

Berbeda dengan yang dikatakan oleh Ahmad Wildan Suyuthi selaku 

santri putra yang mengikuti qira>’at al-sab’ah adalah sebagai berikut: 

Sorogan qira>’at al-sab’ah santri putra dilaksanakan setelah sholat asar berjama‟ah, 

yaitu sekitar pukul 15.30 WIB di dalam masjid. Dimana sorogan untuk qira>’at al-
sab’ah itu dikhususkan dari sorogan mengaji biasa, yang untuk santri bi al-ghoib dan 
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bi-al naz}r dilaksanakan setelah sholat subuh, sedangkan untuk qira>’at al-sab’ah 

setelah sholat asar. Karena setelah sholat subuh untuk menyimakkan seluruh santri bi 
al-ghoib maupun bi al-naz}r sudah membutuhkan waktu yang lumayan lama sampai 

sudah agak kesiangan. Jadi abah yai sudah merasa lelah jika santri qira>’at al-sab’ah 

juga diikutkan mengaji setelah sholat subuh. Mangingat lamanya sorogan untuk 

qira>’at al-sab’ah yang untuk satulembar halaman saja memakan waktu 1 jam. 

Dan untuk tata caranya yaitu menghadap abah yai Husein Aly dengan membawa 

kitab fayd al-baraka>t fi> sab’i al-qira>’a>t secara langsung atau dengan face to face. 

Semua santri yang mengikuti qira>’at al-sab’ah maju secara bersamaan untuk 

menyetorkan bacaannya. Dan untuk santri putra tidak diperkenankan untuk 

membuka al-Qur‟an, namun cukup membuka kitabnya saja. Hal tersebut dinamakan 

sorogan dengan bi al-naz}r juga, walaupun pada santri putri boleh membuka al-

Qur‟an, tapi keduanya sama-sama dilakukan dengan bi-al naz}r. Karena abah yai tidak 

memperkenankan qira>’at al-sab’ah dilakukan secara bi al-ghoib.
83

 

 

Hal ini hampir sama dengan yang dikatakan oleh Sirojud Tholibin 

selaku salah satu santri putra yang mengikuti qira>’at al-sab’ah adalah 

sebagai berikut: 

Sorogan qira>’at al-sab’ah dilaksanakan setelah sholat asar berjama‟ah di dalam 
masjid Nurus Salamah. Tata caranya yaitu semua santri yang mengikuti qira>’at al-
sab’ah maju menghadap abah yai secara bersamaan, kemudian secara bersama-sama 

pula menyetorkan bacaannya. Dengan membawa dan membuka kitab fayd al-baraka>t 
fi> sab’i al-qira>’a>t karangan KH. Arwani amin Kudus. Cara sorogannya yaitu dengan 

bi al-naz}r, karena khusus untuk qira>’at al-sab’ah oleh abah yai Husein Aly tidak 

memperkenankan untuk diadakan sorogan bi al-ghoib.
84

 

 

Selain dari santri yang mengikuti qira>’at al-sab’ah, data ini juga 

diperoleh dari santri bi al-ghoib Tri Munawaroh yang mengatakan bahwa: 

Sorogan qira>’at al-sab’ah untuk santri putra dan putri memang berbeda waktu dan 

tata caranya. Santri putra dilaksanakan setelah sholat asar di dalam masjid. Dan tata 

caranya dengan menghadap ke abah yai secara langsung atau dengan face to face, 

dengan membawa kitab fayd al-baraka>t fi> sab’i al-qira>’at karangan KH. Arwani 

Amin Kudus tanpa melihat atau membuka al-Qur‟an. Hal ini berbeda dengan yang 
dilaksanakan pada santri putri. Waktu sorogan dilakukan setelah sholat dhuhur 

sekitar jam 14.00 WIB, yaitu setelah semua santri bi al-naz}r maupun bi al-ghoib 

sudah selesai menyetorkan bacaannya. Dimana santri putri selain membuka kitab 

fayd al-baraka>t fi> sab’i al-qira>’at juga dengan membuka al-Qur‟an yang 
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disandingkan dengan kitab tersebut. Namun keduanya sama-sama dinamakan 

sorogan dengan bi al-naz}r, karena untuk sorogan bi al-ghoib tidak diperkenankan 

untuk membuka semuanya baik itu al-Qur‟an maupun kitabnya. Akan tetapi dalam 
hal tersebut abah yai Husein Aly tidak memperkenankan qira>’at al-sab’ah dilakukan 

dengan bi al-ghoib. Adapun tata caranya untuk santri putri adalah dengan semua 

santri yang mengikuti qira>’at al-sab’ah maju secara bersamaan, sedangkan kyai 

menyimak dari balik tirai, karena tidak memungkinkan bagi seorang kyai untuk 

menyimak secara langsung santri putrinya.
85

 

 

Metode pembelajaran qira>’at al-sab’ah pada dasarnya hampir sama 

dengan pembelajaran al-Qur‟an pada umumnya. Karena sesungguhnya 

qira>’at al-sab’ah itu juga merupakan al-Qur‟an yang dibaca menurut lajnah 

yang berbeda-beda.   

Metode pembelajaran qira>’at al-sab’ah banyak mengadopsi metode-

metode pembelajaran al-Qur‟an. Namun tidak semua metode dalam 

pembelajaran al-Qur‟an bisa diterapkan dalam pembelajaran qira>’at al-

sab’ah. Metode-metode yang bisa diterapkan dalam qira>’at al-sab’ah 

contohnya metode Jibril, talaqqi/ sorogan, dan metode mudha>karah. Tetapi 

kalau dalam pelaksanaan qira>’at al-sab’ah di Pondok Pesantren Tahfidzul 

Qur‟an Al-Hasan menggunakan metode talaqqi/ sorogan. 

Seperti halnya Jauharotul Mu‟arifah selaku santri yang mengikuti 

qira>’at al-sab’ah mengatakan bahwa: 

Metode yang digunakan dalam pembelajaran qira>’at al-sab’ah adalah metode 

sorogan yaitu meyetorkan bacaan qira>’at secara lansung kepada seorang kyai. Dan di 

PPTQ Al-Hasan penerapannya yaitu sebelum seorang santri menyetorkan bacaannya, 

terlebih dahulu mempelajari kitab fayd al-baraka>t fi> sab’i al-qira>’a>t, kemudian baru 

disetorkan kepada abah yai yang selanjutkan apabila dalam bacaan santri ada yang 

salah, maka abah yai baru menyalahkan. Sedangkan seorang murid membenarkan 
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sendiri bacaannya.dan apabila salah lagi maka baru abah yai memberi contoh bacaan 

yang benar.
86

 

 

Lathifatul Muzayyanah selaku santri yang mengikuti qira>’at al-sab’ah 

juga mengatakan bahwa: 

Metode yang dipakai dalam belajar qira>’at al-sab’ah adalah metode sorogan yaitu 

menyodorkan bacaan qira>’at kepada abah yai secara langsung. Namun di PPTQ Al-

Hasan khususnya putri antara kyai dan seorang santri diberi pembatas/ sering disebut 

dengan satir, jadi abah yai hanya mendengarkan suaranya santri saja, lalu kemudian 

apabila dalam bacaan seorang santri ada yang salah maka abah yai memberikan kode 

ketukan. Sedangakan seorang santri mencari kesalahan sendiri dan membenarkan 

sendiri sesuai dengan kitab rujukan yang dipakai dalam belajar qira>’at al-sab’ah. 

apabila salah lagi maka baru abah yai memberi contoh bacaan yang benar.
87

 

 

Seperti halnya Ahmad Wildan Suyuthi selaku santri putra yang 

mengikuti qira>’at al-sab’ah juga mengatakan bahwa: 

Metode yang dipakai dalam pembelajaran qira>’at al-sab’ah adalah metode sorogan. 

Dimana dalam pengertian secara umum metode sorogan sering diartikan dengan 

seorang murid menyodorkan kitab kepada seorang guru, dan apabila diterapakan  

dalam pembelajaran al-Qur‟an adalah dengan menyodorkan al-Qur‟annya. Maka di 
PPTQ Al-Hasan bukan hanya seorang santri yang maju dihadapan kyai melainkan 

beberapa santri sekaligus yang mengikuti qira>’at al-sab’ah secara bersama-sama 

maju untuk menyodorkan bacaannya, yang kemudian apabila salah dalam bacaan 

maka abah yai memberi kode dengan sebuah ketukan dan apabila salah lagi maka 

baru abah yai memberi contoh bacaan yang benar. 
88

 

 

Sirojut Tholibin selaku santri putra yang mengikuti qira>’at al-sab’ah 

juga mengatakan bahwa: 

Metode yang dipakai dalam belajar qira>’at al-sab’ah adalah metode sorogan. Dimana 

beberapa santri yang mengikuti qira>’at maju secara bersamaan dihadapan kyai untuk 

menyetorkan bacaannya sesuai kitab yang terlebih dulu dipelajari.
89
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Seperti halnya Tri Munawaroh selaku santri bi al-ghoib juga 

mengatakan bahwa: 

Metode yang dipakai dalam belajar qira>’at al-sab’ah adalah sama dengan yang 

digunakan dalam mengaji biasa, yaitu metode sorogan. Metode sorogan adalah 

metode dimana seorang santri maju dihadapan seorang kyai untuk menyetorkan 

bacaannya. Namun di PPTQ Al-Hasan bukan hanya seorang santri melainkan seluruh 

santri yang mengikuti qira>’at al-sab’ah maju secara serentak kemudian jika salah 

satu dari mereka ada yang salah, maka seluruh santri itu wajib mengulanginya 

bersama-sama lagi mulai dari awal. 
90

 

 

Adapun kontribusi atau sumbangan qira>’at al-sab’ah dalam 

pembelajaran al-Qur‟an adalah untuk menambah dan memperluas wawasan 

ragam bacaan yang ada dalam  al-Qur‟an, seperti halnya yang dikatakan oleh 

KH. Husein Aly selaku pengasuh PPTQ Al-Hasan: 

Kontribusi qira>’at al-sab’ah adalah sebagai penambah wawasan santri agar 

mengetahui ragam bacaan yang ada dalam al-Qur‟an menurut qira>’at al-sab’ah, yang 

mana qira>’at al-sab’ah itu riwayat yang mutawatiroh, riwayat yang gak mungkin 

salah dari Rasulullah Saw.
91

 

 

Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan apa yang dikatakan oleh 

Jauharotul Mu‟arifah selaku santri yang mengikuti qira>’at al-sab’ah bahwa: 

Kontribusi qira>’at al-sab’ah adalah untuk memperluas pengetahuan santri dalam hal 

ragam bacaan yang ada dalam al-Qur‟an. Santri tidak hanya bisa dalam satu bacaan 
imam qira>’at  saja melainkan tujuh imam sekaligus, hal ini berfungsi apabila nanti 

jika ada seseorang yang membaca al-Qur‟an dengan bacaan yang berbeda dari 
keumuman orang indonesia yang menggunakan qira>’at  imam „Asyim tidak langsung 
menyalahkan. Bahwa qira>’at  yang dibaca tersebut juga benar dan merupakan salah 

satu dari qira>’at imam tujuh, yang mana qira>’at  tujuh itu berstatus riwayat yang 

mutawatiroh yang berarti riwayat yang benar-benar dari Rasulullah Saw. dan tidak 

mungkin salah. 
92
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Kemudian salah seorang santri yang mengikuti qira>’at al-sab’ah 

Sirojut Tholibin juga mengatakan bahwa: 

Kontribusi qira>’at al-sab’ah adalah tidak lain untuk menambah pengetahuan para 

santri dalam hal bacaan al-Qur‟an.93
 

 

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa dengan 

dilaksanakannya qira>’at al-sab’ah memakai metode sorogan yang 

dilaksanakan di PPTQ Al-Hasan diharapkan dapat mempermudah dan 

mendorong santri untuk lebih bisa mandiri dan bersifat rajin untuk belajar, 

tidak hanya mengandalkan contoh yang diberikan oleh seorang kyai/ guru. 

Sedangkan kontribusi qira>’at al-sab’ah dalam pembelajaran al-Qur‟an adalah 

untuk menambah wawasan santri dalam hal ragam bacaan al-Qur‟an, dimana 

bacaan al-Qur‟an itu ada tujuh macam yang paling masyhur dan 

mutawatiroh yang tidak mungkin salah dari Rasulullah Saw. 

 

 

3. Data Tentang Faktor Penghambat Dan Pendukung Qira<’at Al-Sab’ah 

Dalam Pembelajaran Al-Qur’an Di PPTQ Al-Hasan Patihan Wetan 

Babadan Ponorogo. 

Setiap usaha dan niat baik tidaklah selamanya berjalan terus menerus 

dengan lancar sesuai yang kita harapkan. Pasti semua itu mengalami pasang 

surut yang disebabkan oleh munculnya berbagai masalah baik dari dalam 

                                                           
93

Lihat transkip wawancara nomor 05/5-W/F-1/27-IV/2015 dalam lampiran skripsi ini. 



79 

 

 

sendirinya maupun dari luar dirinya yang kemudian memangkas aktivitas 

dan rutinitas yang kita lakukan. Apalagi hal tersebut adalah al-Qur‟an. 

Menurut KH. Husein Aly selaku pengasuh PPTQ Al-Hasan mengatakan 

bahwa:  

Faktor penghambat atau kendala dalam mempelajarai qira>’at al-sab’ah adalah 

kurangnya minat santri untuk ikut mempelajari ilmu tersebut. kalau gak ada niat ya 

berarti gak ngaji.
94

 

 

Jauharotul Mua‟arifah selaku santri yang mengikuti qira>’at al-sab’ah 

juga mengatakan bahwa: 

Faktor penghambat dalam belajar qira>’at al-sab’ah ada banyak sekali, diantaranya 

adalah: 

1) Malas 

2) Dalam kitab yang digunakan sebagai rujukan tidak ada titik komanya, 

sehingga menyulitkan para santri untuk memahaminya. 

3) Kurangnya kitab pendukung 

4) Tidak adanya penjelasan dari kyai pda kitab rujukan, sehingga santri harus 

memahami sendiri maksud kitab fayd al-baraka>t fi> sab’i al-qira>’a>t. 
5) Berbedanya kemampuan santri dalam memahami isi kitab rujukan, 

sehingga waktu sorogan ada salah satu santri yang salah mengucapkan 

maka seluruh santri yang lain harus mengulangi bacaannya kembali.  

Adapun faktor pendukung dalam pembelajaran qira>’at al-sab’ah adalah: 

1) Metode yang digunakan adalah metode sorogan. Dimana dalam 

penerapannya seorang kyai tidak memberikan contohterlebih dahulu, 

melainkan para santri harus mempelajari kitab rujukan sendiri. Hal ini 

memacu semangat para santri untuk bisa mengusai ilmu yang berhubungan 

dengan kitab, tidak hanya sebatas Al-Qur‟an saja. 
2) Penerapan metode sorogan yang dilakukan secara bersama-sama berfungsi 

jika ada salah satu santri yang tidak faham maka bisa bertanya kepada santri 

yang lain yang akhirnya menimbulkan tali persaudaraan yang erat diantara 

mereka.
95 

 

Hal ini juga dikatakan oleh Ahmad Wildan Suyuthi selaku santri yang 

mengikuti qira>’at al-sab’ah bahwa: 
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Faktor penghambat dalam kegiatan qira>’at al-sab’ah banyak, kadang-kadang malas 

itu yang paling susah dihilangkan. Selain itu juga terkadang kurang lancar hafalan al-

Qur‟annya, sehingga kesulitan dalam waktu sorogan, soalnya sorogan qira>’at al-
sab’ah pada santri putra tidak membuka al-Qur‟an, jadi kalau gak lancar hafalannya 

ya kesulitan. Kalau untuk faktor pendukungnya adalah masih adanya teman yang 

ikut qira>’at al-sab’ah, jadi kalau temannya semangat ya santri yang lain juga ikut 

semangat.
96

 

Dari beberapa pendapat di atas penulis dapat menyimpulkan beberapa 

faktor penghambat dan pendukung dalam pembelajaran qira>’at al-sab’ah 

yaitu:  

Faktor penghambat: 

1) Malas, yaitu kurangnya kesadaran santri dalam mengikuti 

pembelajaran qira>’at al-sab’ah 

2) Guru tidak mengajarkan kaidah-kaidah qira>’at al-sab’ah, sehingga 

murid tidak mengetahui dasar-dasar dalam memahami qira>’at al-

sab’ah. 

3) Beragamnya tingkat kemampuan santri dalam mempelajari sebuah 

kitab, sehingga menyulitkan sebagian santri dalam memahami 

kiadah-kaidah qira>’at al-sab’ah yang terdapat dalam kitab rujukan 

yang berbahasa arab. 

4) Kurangnya semangat para santri untuk mengikuti pembelajaran 

qira>’at al-sab’ah karena ilmu qira>’at al-sab’ah merupakan ilmu 

yang asing bagi mereka. 

Adapun faktor pendukung adalah sebagai berikut: 
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1) Masih adanya beberapa santri yang mempunyai semangat untuk 

mengikuti pembelajaran qira>’at al-sab’ah, sehingga mereka 

menjadi motivator bagi santri yang lainnya. 

2) Metode yang digunakan adalah metode sorogan, yang dalam 

pelaksanaannya bersifat student centris, sehingga menjadikan 

santri kreatif dan berfikir kritis. 
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BAB IV 

ANALISIS DATA  

A. Analisis Data Tentang Latar Belakang Kegiatan Qira>’at Al-Sab’ah Dalam 

Pembelajaran Al-Qur’an Di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Al-

Hasan Patihan Wetan Babadan Ponorogo 

Kemuliaan suatu ilmu terkait pada apa yang dipelajari dan diajarkan. 

Dan al-Qur‟an adalah firman Allah yang sangat mulia. Karena itu 

mempelajari dan mengajarkan al-Qur‟an adalah perbuatan yang sangat mulia. 

Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi: 

رُُكْم  ُ َخي ْ َمْن تَ َ  َم اْلُقْراَن َوَع َم

Artinya: “Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari al-

Qur‟an dan mengajarkannya” 

 

Dari pengamatan yang dilakukan oleh penulis, tidak banyak pondok 

pesantren yang mengajarkan pembelajaran qira>’at  al-sab’ah. Hal ini karena 

sulitnya dalam mempelajari qira>’at  al-sab’ah dan sedikitnya orang yang ahli 

dalam bidang qira>’at al-sab’ah. Pondok pesantren tahfidzul Qur‟an Al-Hasan 

merupakan satu-satunya pondok yang mengajarkan ilmu tersebut. 

Dari penggalian data berupa wawancara kepada pengasuh PPTQ AL-

Hasan KH. Husein Aly MA. ditemukan bahwa latar belakang qira>’at al-

sab’ah diajarkan di PPTQ Al-Hasan adalah untuk menjaga ilmu tersebut agar 

tidak hilang, mengingat tidak ada pondok pesantren lain yang 
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mengajarkannya. Sudah dipastikan bahwa jika suatu ilmu tidak diajarkan 

maka semakin lama semakin hilang. 

Banyak pondok pesantren di daerah Ponorogo yang sudah maju dan 

mempunyai banyak murid, akan tetapi belum ada satupun yang mengkaji 

masalah qira>’at  al-sab’ah. Seperti contoh pondok pesantren Darul Huda 

Mayak. Pondok ini merupakan salah satu pondok salaf terbesar di daerah 

Ponorogo, namun tidak mengajarkan qira>’at  al-sab’ah. Hal ini menjadi wajar 

karena memang Ponpes. Darul Huda Mayak didirikan untuk mendalami 

pelajaran kitab kuning sebagai program utamanya. Ilmu al-Qur‟an di ajarkan 

sebatas masalah tajwid dan cara membaca al-Qur‟an agar santri lancar 

membacanya dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun program tahfiz} ada, 

namun tidak sampai kepada pembelajaran qira>’at  al-sab’ah.  

Di beberapa pesantren di Ponorogo, terdapat beberapa pesantren yang 

mengkaji al-Qur‟an sebagai program pokok. Namun semua pondok tersebut 

tidak mengajarkan qira>’at  al-sab’ah. Pesantren itu hanya membuka wadah 

bagi mereka yang ingin memperlancar bacaan al-Qur‟an dan 

menghafalkannya. Qira>’at  al-sab’ah tidak di ajarkan karena memang 

kebanyakan dari pengasuh tersebut tidak ada yang sampai menguasai qira>’at  

al-sab’ah. 

Sesuai data yang peneliti dapatkan dari wawancara kepada pengasuh 

PPTQ Al-Hasan, dikatakan juga bahwa mempelajari qira>’at  al-sab’ah itu 
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hukumnya fard}u kifa>yah. Fard}u kifa>yah artinya wajib bagi setiap individu 

muslim untuk melakukan hal tersebut, selama belum ada satu orangpun yang 

yang melakukan hal tersebut. sehingga jika ada yang telah melakukan, maka 

gugurlah kewajiban tersebut bagi orang muslim. Sementara apabila tidak ada 

seorangpun yang memenuhi kewajiban fard}u kifa>yah, maka seluruh individu 

muslim dinyatakan meninggalkan kewajiban, dan pasti mendapatkan dosa. 

Dan  apabila dalam suatu kabupaten tidak ada yang mempelajari qira>’at  al-

sab’ah, maka semua orang di kabupaten tersebut akan mendapatkan dosa. 

PPTQ Al-Hasan mengajarkan qira>’at  al-sab’ah dengan harapan agar 

nanti santri yang mengikutinya dapat menggugurkan kewajiban semua orang 

dalam satu kabupaten dimana ia tinggal. Terlebih jika kelak santri tersebut 

bisa mengajarkan ilmu qira>’at  al-sab’ah di daerahnya masing-masing dan 

semakin banyak orang yang mengetahui bahwa selain qira>’at „Ashim qira>’at 

yang mayoritas di pakai oleh orang Indonesia, terdapat beberapa qira>’at  yang 

bisa di pakai untuk membaca al-Qur‟an dan beribadah lainnya yang 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Menjaga dan mengamalkan suatu ilmu yang sudah dipelajari 

merupakan tanggung jawab bagi seorang yang berilmu, apalagi suatu ilmu al-

Qur‟an dari segi qira>’at imam tujuh yang tidak banyak orang memahaminya.  
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B. Analisis Data Tentang Metode Pembelajaran Qira<’at Al-Sab’ah di Dalam 

Membaca Al-Qur’an Di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Al-Hasan 

Patihan Wetan Babadan Ponorogo 

Pembelajaran adalah upaya yang dilakukan oleh seorang guru atau 

yang lain untuk membelajarkan siswa yang belajar. Sedangkan strategi 

pembelajaran merupakan rencana tindakan (rangkaian kegiatan) termasuk 

penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya/ kekuatan dalam 

pembelajaran. Dalam sebuah pembelajaran al-Qur‟an banyak sekali metode-

metode efektif yang telah digunakan untuk menunjang keberhasilan 

pembelajaran tersebut. Salah satu metode yang digunakan mayoritas pondok 

salaf adalah metode sorogan. Karena metode tersebut dianggap paling efektif 

dan merupakan metode yang sudah lama diterapkan sejak dahulu. 

Sorogan artinya belajar secara indvidu dimana seorang santri 

berhadapan dengan seorang guru, terjadi interaksi saling mengenal diantara 

keduanya. Sedangkan menurut Wahyu Utomo, metode sorogan adalah sebuah 

sistem belajar dimana para santri maju satu persatu untuk membaca dan 

menguraikan isi kitab dihadapan seorang guru atau kiyai. 

Pengertian di atas jika di implementasikan dalam kegiatan sorogan al-

Qur‟an adalah seorang santri maju satu persatu dengan menyetorkan hafalan 

atau bacaan al-Qur‟annya, sedangkan seorang kyai menyimak bacaan seorang 
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murid, dan apabila terjadi kesalahan kyai menyalahkan dan langsung 

membenarkan bacaan santri tersebut. 

Sebagaimana pengertian sorogan yang di sampaikan oleh Wahyu 

Utomo di atas, sudah sesui dengan metode sorogan yang di terapkan di PPTQ 

Al-Hasan. Murid secara langsung menyetorkan bacaannya kepada seorang 

kyai/ guru, dan apabila mengalami kesalahan dalam membaca, maka kyai 

memberikan kode salah dengan sebuah ketukan, dan apabila mengalami 

kesalahan lagi baru kyai memberikan contoh bacaan yang benar menurut 

qira>’at  al-sab’ah. Karena Menurut al-Zarkasyi qira>’at  al-sab’ah memang 

seharusnya di lakukan secara musha>fahah, yang artinya seorang murid harus 

mendengar langsung dari seorang guru, karena dalam qira>’at  banyak hal yang 

tidak bisa di baca kecuali mendengar langsung. Sehingga murid bisa 

mendapatkan keterangan yang pasti tanpa harus mereka-reka, mengingat 

begitu banyaknya perbedaan dialek yang digunakan oleh para imam qira>’at. 

Berbeda dalam tata cara menyetorkan bacaan qira>’at al-sab’ah yang 

dilakukan secara tatap muka atau face to face menurut yang di sampaikan oleh 

Wahyu Utomo, di PPTQ Al-Hasan khususnya putri terdapat penghalang 

(satir) yang membatasi antara guru dan santri, sehingga seorang guru tidak 

bisa melihat langsung mimik muka atau bentuk bacaan dari seorang murid.  

Sesuai keterangan yang peneliti dapatkan dari santri yang mengikuti 

qira>’at al-sab’ah, bahwa penggunaan satir tersebut dimaksudkan agar tidak 
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menimbulkan fitnah antara guru dan murid. Semua santri menyetorkan 

bacaannya langsung kepada abah yai yang merupakan seorang laki-laki, 

sedangkan murid merupakan santri putri. Dalam hukum Islam antara seorang 

laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim di larang untuk melihat lebih 

lama secara langsung, walaupun sebenarnya dapat di maklumi jika hal 

tersebut bertujuan untuk belajar, apalagi hal itu di lakukan oleh seorang kyai 

dan santri yang tidak mungkin keduanya menyalahi aturan agama Islam. 

Namun kyai sendiri ingin benar-benar menjaga hal tersebut dan ingin lebih 

berkonsentrasi mendengarkan bacaan qira>’at santrinya. 

Dalam meyetorkan bacaan/ sorogan di PPTQ Al-Hasan yaitu dengan 

beberapa santri yang mengikuti qira>’at al-sab’ah maju sekaligus menghadap 

abah yai. Kemudian mereka secara bersama-sama membaca qira>’at al-sab’ah. 

Sebagaimana teori yang di ungkapkan oleh Wahyu Utomo, pembelajaran 

qira>’at al-sab’ah di PPTQ Al-Hasan di atas tidak sesuai dan kurang efisien, 

karena pembelajaran al-Qur‟an/ sorogan sebaiknya di lakukan antara satu 

murid dan satu guru., sehingga memudahkan seorang guru untuk mengontrol 

satu persatu kemampuan murid. Akan tetapi di PPTQ Al-Hasan pada 

pembelajaran qira>’at al-sab’ah tidaklah demikian. Hal itu tidak mungkin 

dilakukan oleh satu persatu murid karena mengingat durasi untuk 

menyetorkan qira>’at al-sab’ah cukuplah lama, biasanya untuk sekali setoran 

memakan waktu 1 jam, dengan hanya menghasilkan 1 lembar saja dari 
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mush}af al-Qur‟an. Bisa di bayangkan jika dilakukan oleh satu persatu murid 

maka akan memakan lebih banyak waktu bagi abah yai dan murid lainnya 

yang manunggu giliran untuk maju. Sedangkan abah yaipun seorang manusia 

biasa dan pasti membutuhkan istirahat. Oleh karena itu di PPTQ Al-Hasan 

khusus pada pembelajaran qira>’at al-sab’ah sorogannya dilakukan secara 

serentak oleh santri yang mengikutinya. 

Sorogan Al-Qur‟an di PPTQ Al-Hasandilakukan oleh santri bi al-naz}r, 

bi al-ghoib, maupun qira>’at al-sab’ah. Tidak ada bedanya antara sorogan yang 

dilakukan oleh ketiganya, tata carapun sama, yaitu sebelum menyetorkan 

bacaannya tiap-tiap santri mempersiapkan sendiri apa yang akan disetorkan, 

bagi santri yang mengikuti qira>’at al-sab’ah biasanya sudah menulis catatan-

catatan yang berupa ayat al-Qur‟an yang merupakan perbedaan cara membaca 

dari para setiap imam dan diletakkan di pinggiran kitab fayd al-baraka>t fi> 

sab’i al-qira>’a>t. Hal ini bertujuan agar nanti ketika membaca di hadapan kyai 

menjadi lancar dan tidak perlu mencari ayat al-Qur‟an tersebut. Dan untuk 

memperlancar lagi maka diperbolehkan untuk membuka al-Qur‟an ketika 

kegiatan sorogan qira>’at al-sab’ah berlangsung. 

Namun tidak berlaku pada santri putra, yang dalam pelaksanaanya 

hanya diperbolehkan membuka kitab saja tanpa membuka al-Qur‟an. Hal ini 

menjadi kendala bagi santri putra yang kurang lancar dalam hafalan al-

Qur‟an. 
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Selanjutnya untuk pelaksanaannya untuk santri putri dilakukan pada 

pukul 14.00 di dalam sebuah tempat mengaji atau disebut dengan majlis, 

sedangkan santri putra dilaksanakan sore hari setelah sholat asar berjama‟ah 

di dalam masjid nurus salamah. 

Adapun kontribusi qira>’at sab’ah dalam pembelajaran al-Qur‟an 

adalah sebagai wawasan pengetahuan santri dalam segi lajnah atau bacaan al-

Qur‟an menurut imam tujuh yang masyhur yang sudah di sepakati oleh para 

ulama‟.  

Pada prinsipnya strategi pelaksanaan qira>’at al-sab’ah yang digunakan 

PPTQ Al-Hasan yaitu menggunakan metode sorogan, dimana seorang santri 

di tuntut untuk aktif dan kreatif dalam proses pembelajarannya. Hal itu juga 

berfungsi untuk menambah pengetahuan santri dalam pengetahuan selain al-

Qur‟an terutama dalam mempelajari sebuah kitab. 

 

C. Analisis Data Tentang Faktor Penghambat Dan Pendukung Dalam 

Pembelajaran Qira>’at Al-Sab’ah di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an 

Al-Hasan Patihan Wetan Babadan Ponorogo 

Semua niat dan usaha baik secara sungguh-sungguh yang akan 

dilakukan oleh manusia dalam mencapai keinginan dan cita-citanya tidak akan 

berjalan dan melaju terus-menerus dengan lancar karena senantiasa 

mengalami pasang surut, lebih dari itu tidak sedikit mereka menemui hal-hal 
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yang kemudian menjadi masalah bagi dirinya dalam proses pencapaian cita-

cita tersebut, baik masalah tersebut muncul dari intern pribadinya sendiri 

maupun dari luar dirinya (ekstern) yang kemudian memangkas aktifitas, 

kreatifitas dan rutinitas dalam usahanya mencapai harapan dan keinginan 

tersebut, sehingga cita-cita dan harapannya tinggal impian kosong yang hanya 

bisa diratapi dan ditangisi kegagalannya. Apalagi hal tersebut dalam 

mempelajari ilmu qira>’at al-sab’ah yang memang sulit untuk dipelajari dan 

tidak semua orang bisa. Namun jika dilakukan dengan tekad yang kuat dan 

sungguh-sungguh, maka hal itu akan menjadi mudah. Sebagaimana firman 

Allah Swt. Yang berbunyi: 

   

    

    

Artinya: dan Sesungguhnya telah Kami mudahkan al-Quran untuk pelajaran, 

Maka Adakah orang yang mengambil pelajaran? 

 

Berdasarkan hasil interview dengan mu‟allim qira>’at al-sab’ah juga 

dengan beberapa santri PPTQ Al-Hasan yang mengikutinya, penulis dapat 

menemukan beberapa faktor penghambat dan pendukung pada implementasi 

qira>’at al-sab’ah dalam pembelajaran al-Qur‟an di PPTQ Al-Hasan Patihan 

Wetan Babadan Ponorogo. 
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Faktor penghambat dalam implementasi qira>’at al-sab’ah dalam 

pembelajaran Al-Qur‟an di PPTQ Al-Hasan Patihan Wetan Babadan 

Ponorogo adalah sebagai berikut: 

5) Malas, yaitu kurangnya kesadaran santri dalam mengikuti 

pembelajaran qira>’at al-sab’ah. Hal ini dikarenakan tidak adanya 

faktor eksternal yang mendorong santri untuk giat belajar. Pesantren 

tidak mempunyai target khusus terselesaikannya masa pembelajaran. 

Melainkan santri harus benar-benar mempunyai planning dan niat 

yang sungguh-sungguh dalam masa belajar. Hal tersebut tidaklah 

mudah, mengingat banyaknya gangguan-gangguan baik dari intern 

maupun ekstern yang sewaktu-waktu bisa memangkas semangat para 

santri dalam belajar. Dan seharusnya di pondok diadakan pentargetan 

khusus dalam lamanya belajar qira>’at al-sab’ah, sehingga murid 

merasa mempunyai tanggung jawab untuk segera bisa menyelesaikan 

belajarnya. 

6) Guru tidak mengajarkan kaidah-kaidah qira>’at al-sab’ah, sehingga 

murid tidak mengetahui dasar-dasar dalam memahami qira>’at al-

sab’ah. Sebaiknya ketika memulai suatu pelajaran, harus dimulai dari 

bab yang paling dasar terlebih dahulu, agar selanjutnya murid tidak 

menjadi bingung terhadap apa yang dipelajari.  
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7) Beragamnya tingkat kemampuan santri dalam mempelajari sebuah 

kitab, sehingga menyulitkan sebagian santri dalam memahami kiadah-

kaidah qira>’at al-sab’ah yang terdapat dalam kitab rujukan yang 

berbahasa arab. Hal itu dikarenakan seorang guru tidak menerangkan 

langsung isi kitab yang dijadikan pedoman dalam belajar. Murid hanya 

menerima kita untuk di pelajari sendiri. Padahal tidak semua murid 

mahir dalam berbahasa Arab dan ilmu-ilmu yang terkait agar bisa 

membaca kitab kuning. 

8) Kurangnya semangat para santri untuk mengikuti pembelajaran qira>’at 

al-sab’ah karena ilmu qira>’at al-sab’ah merupakan ilmu yang asing 

bagi mereka. Hal itu disebabkan karena langkanya orang yang ahli 

dalam qira>’at al-sab’ah. Tidak semua kota yang terdapat pondok 

tahfidz yang sampai mempelajariqira>’at al-sab’ah. Karena dalam 

kehidupan sehari-hari jarang sekali orang yang menggunakan bacaan 

qira>’at al-sab’ah dalam sholat atau ibadah lainnya.  

Adapun faktor pendukung adalah sebagai berikut: 

3) Masih adanya beberapa santri yang mempunyai semangat untuk 

mengikuti pembelajaran qira>’at al-sab’ah, sehingga mereka menjadi 

motivator bagi santri yang lainnya. Hal itu dikarenakan pelaksanaan 

sorogan dilakukan secara bersama-sama, yaitu beberapa santri 

sekaligus maju untuk menyetorkan bacaannya, sehingga santri yang 
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sebelumnya kurang lancar/ tidak bisa dapat bertanya kepada santri lain, 

karena jika salah satu santri salah dalam pengucapan, maka semua 

santri tersebut harus mengulang dari awal. 

4) Metode yang digunakan adalah metode sorogan, yang dalam 

pelaksanaannya bersifat student centris, sehingga menjadikan santri 

kreatif dan berfikir kritis. Hal itu disebabkan tidak adanya penjelasan 

dari kyai pada kitab fayd al-baraka>t fi> sab’i al-qira>’a>t, murid harus 

benar-benar bisa memahami maksud isi kitab tersebut dengan 

usahanya sendiri. Dan dalam pelaksanaan sorogan ketika murid salah 2 

kali maka kyai langsung memberikan contoh bacaan yang benar. 

Dari beberapa faktor penghambat tersebut di harapkan seorang santri 

tetap bersemangat untuk mempelajari segala ilmu yang berkaitan dengan al-

Qur‟an.  

Dan mereka sebaiknya tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk belajar 

qira>’at al-sab’ah di PPTQ Al-Hasan. Karena di lihat dari pengasuh/ guru 

qira>’at al-sab’ah sendiri benar-benar telah menguasai ilmu tersebut. 

sebagaiman salah satu syarat pedoman yang digunakan dalam menyeleksi 

qira>’at al-Qur‟an yang shahih (benar) adalah mempunyai sanad yang sah. 

Sedangkan abah yai Husein Aly sendiri merupakan salah satu murid langsung 

dari KH. Arwani Amin Kudus pengarang kitab fayd al-baraka>t fi>sab’i al-
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qira>’a >t yang telah banyak digunakan sebagai pedoman dalam mempelajari 

qira>’at al-sab’ah dan sanadnyapun bersambung kepada Rasulullah Saw. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

1. Yang melatar belakangi qira>’at al-sab’ah di ajarkan di PPTQ Al-Hasan 

adalah untuk menjaga ilmu tersebut agar tidak punah. Karena di daerah 

Ponorogo tidak ada pondok yang mengajarkan ilmu tersebut selain di PPTQ 

Al-Hasan. Banyak pondok-pondok besar didirikan, namun tidak 

mengkuhususkan diri dalam bidang al-Qur‟an. Selain itu, bahwa 

mempelajari qira>’at al-sab’ah hukumnya fard}u kifa>yah, hal ini berarti bahwa 

jika di antara orang muslim tidak ada yang mempelajarinya, maka bisa di 

pastikan orang muslim lainnya akan mendapatkan dosa. Jika ada salah satu 

saja yang mempelajari, maka gugurlah kewajiban tiap individu muslim. 

2. Strategi implementasi qira>’at al-sab’ah di PPTQ Al-Hasan adalah dengan 

menggunakan metode sorogan, yang kebanyakan metode sorogan tersebut 

digunakan oleh pondok kitab dimana salah seorang santri menyetorkan 

kitabnya pada seorang guru/ kyai secara face to face, namun dalam 

pelaksanaan di PPTQ Al-Hasan tidak demikian, yaitu semua santri yang 

mengikuti qira>’at al-sab’ah maju bersama-sama untuk menyetorkan 

bacaannya, sedangkan kyai menyimak dan ketika salah dibenarkan. Dan 

khusus untuk santri putri dalam pelaksanaan sorogan antara murid dan kyai 

terdapat satir (penghalang) yang membatasi antara keduanya.  
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3. Faktor penghambat dan pendukung qira>’at al-sab’ah dalam pembelajaran al-

Qur‟an di PPTQ Al-Hasan yaitu terdiri dari beberapa komponen. Adapun 

faktor penghambat yang paling menonjol adalah malas, guru tidak 

mengajarkan kaidah-kaidah dan menjelaskan isi kitab fayd al-baraka>t fi> sab’i 

al-qira>’a>t sedangkan tidak semua santri bisa memahami isi kitab kuning/ 

kitab yang berbahasa Arab, qira>’at al-sab’ah adalah ilmu yang asing 

sehingga santri kurang berminat untuk mempelajarinya. Adapun faktor 

pendukung adalah motivator dari santri lain yang mengikuti qira>’at al-sab’ah  

dan juga sistem yang di terapkan adalah menggunakan metode sorogan yang 

dalam penerapannya bersifat student centris, sehingga menjadikan santri 

lebih aktif, kreatif, dan berfikir kritis.  

 

B. Saran  

1. Seharusnya para santri tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk 

memperdalam ilmu al-Qur‟an yaitu dengan mempelajari qira>’at al-sab’ah 

yang tidak di pelajari di pondok lain. 

2. Guru seharusnya menjelaskan materi/ kaidah-kaidah qira>’at al-sab’ah, agar 

santri mendapatkan pengetahuan secara maksimal. 

3. Penggunaan metode pembelajaran qira>’at al-sab’ah hendaknya 

dilakukan secara terpisah/ mempunyai waktu tersendiri dari kegiatan 

sorogan lainnya, agar santri lebih santai pada saat kegiatan berlangsung.  


