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ABSTRAK 

 
Ghozali,.M.Fatkhur 2019. Implementasi pendidikan BTQ 

dengan metode qiroati di MI Al-Huda Ploso 
Paitan.Skripsi. Program studi pendidikan Guru 
Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 
Keguruan Intitud Agama Islam Negeri Ponorogo 
(IAIN) Ponorogo. Pembimbing M. Widda Djuhan, 
M.Si. 

 
Kata Kunci: Implemntasi pendidikan BTQ, metode 

Qiroati. 
 

Suatu kenyataan bahwa untuk mencapai tujuan 
dalam suatu pembelajaran, tidak lepas dari sistem dan model 
yang diterapkan dalam menyampaikan suatu materi, tidak 
terkecuali pembelajaran al-Qur'an. Penerapan metode 
pendidikan yang ideal dalam proses pembelajaran tidak 
sekedar menjadi penting bagi pengembangan kreativitas 
anak didik, tetapi juga sangat menentukan terhadap masa 
depan pendidikan kita.  

Berdasarkan latar belakang diatas maka Rumusan 
Masalah diatas adalah : (1) Bagaimana Pelaksanaan 
pendidikan (BTQ) dengan metode Qiraati ? (2). Apa 
kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan 
(BTQ) dengan metode Qiraati ? (3). Apa Dampak dari 
Pelaksanaan pendidikan (BTQ) dengan metode Qiraati ?. 
Dari Rumusan Masalah diatas maka Tujuan Penelitian ini 
adalah; (1) Untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan 
pendidikan (BTQ) dengan metode qiroati, (2) Untuk 
mendeskripsikan apa kendala yang dihadapi dalam 
meningkatkan pelaksanaan pendidikan (BTQ) dengan 
merode qiroati, (3) Untuk mendeskripsikandampak dalam 
pelaksanaan pendidikan (BTQ) dengan metode qiroati, di 
MI Al-Huda Ploso Pacitan tahun pelajaran 2018/2019 
 Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang 
dilaksanakan di MI Al-Huda Ploso Pacitan pada bulan 
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Februari sampai April 2019. Subjek penelitian ini adalah 
guru pembinaan BTQ MI Al-Huda Ploso Pacitan dan 
didukung para informasi yang terdiri dari kepala madrasah, 
kepala tata usaha, wakil kepala bagian kurikulum, 
koordinator pembelajaran BTQ, guru BP/BK, pengelola 
perpustakaan, dan peserta didik kelas empat MI Al-Huda 
Ploso Pacitan.  

Metode pengumpulan data menggunakan metode 
observasi, wawancara, Triangulasi dan dokumentasi. 
Penelitian ini menggunakan model Reduksi, Penyajian Data, 
dan Menarik Kesimpulan atau Varifakasi. Uji keabsahan 
data menggunakan kesohihan (validitas) dan keandalan 
(reabilitas). Teknik analisis data yang meliputi analisis yaitu 
selama dan setelah pengumpulan data. 
 Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penerapan 
pendidikan Baca Tulis al-Qur’an (BTQ) di MI Al-Huda 
Ploso Pacitan tahun pelajaran 2019/2020 dideskripsikan 
sebagai berikut: (1) Pelaksanaan pendidikan BTQ dengan 
metode Qiraati ada 3 langkah kegiatan yaitu klasikal, 
individual, dan Klasikal baca simak. Klasikal yaitu guru 
menyampaikan materi yang akan diajarkan. Individual 
yaitumurid maju satu  persatu kepada gurunya. Klasikal 
baca simak yaitu guru membaca setelah itu menyimak siswa 
yang sedang membaca. (2) Adapun kedala yang dihadapi 
yaitu adanya faktor yang menghambat dalam metode 
pengajaran Qiroati di Mi al-Huda Ploso Pacitan dapat dilihat 
dari santri meliputi latar belakang yang berbeda, adanya 
santri yang malas belajar, dari segi Ustadz/ustadzah masih 
ada ustadz dan ustadzah yang terlambat masuk sekolah,, dan 
sarana prasarana yang masih belum memadai.(3) Dampak 
dari implementasi metode qiroati di MI Al-Huda antara lain 
siswa mampu menghafal surat alquran  juz 30, membaca 
alqur’an dengan fasih dan benar. 
  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

4 



5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



8 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Anak adalah calon generasi penerus agama, 

bangsa, dan negara, di dunia ini  ada berbagai agama 

salah satunya adalah agama Islam yang menjadi agama 

mayoritas masyarakat Indonesia. Kitab umat Islam 

adalah al-Qur’an yang menjadi penuntun umatnya. 

Anak sebagai penerus agama harus diberi pendidikan 

agama sejak dini. Pemberian pendidikan agama sejak 

dini diharapkan anak mengetahui apa yang baik 

dilakukan dan yang tidak baik dilakukan. Dalam 

memberikan kegiatan belajar pada anak didik harus 

diperhatikan kematangan atau tahapan perkembangan 

anak didik, alat bermain atau alat bantu, metode yang 

digunakan, waktu dan tempat serta teman bermain. 

Pendidikian merupakan aktivitas untuk 

mengembangkan seluruh potensi serta aspek 

kepribadian manusia yang berjalan seumur hidup 

sepanjang kehidupan manusia. Dengan demikian 

pendidikan dimaksudkan bukan sekedar pendidikan 

yang berlangsung di dalam kelas dalam ruangan dan 

waktu yang terbatas yang sering orang sebut dengan 

pendidikan formal. Akan tetapi ia mencakup seluruh 

kegiatan yang mengandung unsur-unsur pengembangan 

setiap potensi dasar yang dimiliki manusia kapan saja 

dan dimana saja ia dilakukan. Karena itu pendidikan 
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dikatakan sebagai sarana utama untuk mengembangkan 

kepribadian manusia.1 

Pendidikan bertujuan mencapai pertumbuhan 

kepribadian manusia yang menyeluruh secara seimbang 

melalui latihan jiwa, intelek, perasaan dan indra. Karena 

itu, pendidikian harus mencakup pertumbuhan manusia 

dalam segala aspeknya, spiritual, intelektual, imajinatif, 

fisik, ilmiah, baik secara individual maupun secara 

kolektif dan mendorong semua aspek ini ke arah 

kebaikan dan mencapai kesempurnaan. Tujuan terakhir 

pendidikian muslim terletak pada perwujudan 

ketundukan yang sempurna kepada Allah, baik secara 

pribadi, komunitas, maupun seluruh umat manusia. 

Menanggapi hal tersebut maka peran keluarga 

sangatlah penting dalam mendukung pendidikan anak 

terkait proses belajar membaca al-Qur’an. Dari Uraian 

di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa membaca 

al-Qur’an bagi umat islam merupakan suatu hal ibadah 

kepada Allah Swt, Untuk itu seorang anak haruslah 

diberi pemahaman serta dibiasakan untuk membaca al-

Qur’an sejak dini. 

Namun, di era yang moderen ini sudah banyak 

keluarga yang mengalami pergeseran dalam hal 

mendidik anak. Sehingga ada beberapa orang tua yang 

mengajarkan mengajarkan al-Qur’an pada anaknya 

dengan kemampuan yang dimilikinya. Maka dari itu 

bagi orang tua yang kurang bisa meluangkan waktunya 

                                                           
1Juwariyah, Dasar-dasar Pendidikan Anak dalam Al-Qur’an 

(Yogyakarta Teras,2010 ), 44. 
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untuk mengajarkan al-Qur’an biasanya akan lebih 

memperayai lembaga-lembaga pendidikan. Menghadapi 

berbagai perubahan di era globalisasi, diperlukan 

sumber daya manusia yang memiliki kualitas 

keberdayaan yang lebih efektif agar mampu mengatasi 

berbagai tantangan yang timbul. Tren globalisai 

menuntut kalangan pendidikan untuk kembali berpikir 

mengenai bagaimana sistem dan proses pendidikan 

dapat menjadi jembatan yang efektif agar generasi 

mendatang mampu bersaing dalam masyarakat global. 

Karakteristik masyarakat global ditandai dengan adanya 

keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh individu 

dan masyarakatnya. Ketrampilan-ketrampilan dasar 

tersebut, misalnya membaca, menulis, berhitung, dan 

kemampuan untuk belajar sepanjang hayat (life long 

education). 

Kata membaca dalam Hadis tersebut adalah 

membaca teks yang terdapat dalam al-Qur’an atau yang 

dalam bahasa inggrisnya adalah recite. Dengan bacaan 

ini seseorang berupaya untuk mendapatkan pahala dari 

allah serta memperlancar dalam mengucapkan ayat-ayat 

tersebut. 

Menurut H.M Quraish Shihab, bahwa kata iqra’ 

terambil dari kata qara’a yang berarti menghimpun. 

Dari kegiatan iqra’ dalam arti menghimpun ini lahir 

aneka makna seperti menyampaikan, menelaah, 

mendalami, meneliti, mengetahui ciri sesuatu, dan 
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membaca baik tertulis maupun tidak.2 Selain itu, kata 

iqra’ juga berarti bacalah, telitilah, dalamilah, 

ketahuilah ciri-ciri sesuatu; bacalah alam, tanda zaman, 

sejarah, maupun diri sendiri, yang tertulis maupun yang 

tidak.3 

Apalagi dalam hal ini, al-Qur’an tidak hanya 

diturunkan dengan satu bacaan saja tetapi banyak cara 

membacanya, sebagaimana sabda Nabi: 

لَقَْد َمَن اٌ�ُ َعَلى اٌْلُمؤِمنِیَن اِْذ بَعََث فِیِھْم َرُسوًال ِمْن  
تْلُواَْعلَْیِھْمَءایَلتِِھ َویَُزِكْیِھْم َویُعَِلُمُھُم اٌْلِكتََب  اَنفُِسِھمْ 

 ١٦٤َواُلِحْكَمةَ َواِن َكا نُواْ ِمن َقْبُل لَِفى َضلَىٍل ُمبِیٍن 
Artinya : Sesungguhnya Allah telah memberi karunia 

kepada orang-orang yang beriman ketika 
Allah mengutus di antara mereka seorang 
rasul dari golongan mereka sendiri, yang 
membacakan kepada mereka atat-ayat Allah, 
membersihkan (jiwa mereka), dan 
mengajarkan kepada mereka al-Kitab dan al-
Hikmah. Dan sesumgguhnya sebelum 
(kedatangan Nabi) itu, mereka adalah benar-
benar dalam kesesatan yang nyata. ( QS.Ali 
Imraan (3): 164). 

 

Memperhatikan makna ayat diatas, begitu 

pentingnya setiap individu muslim dapat membaca dan 

memahami al-Qur’an, serta akan lebih baik lagi bisa 

menghafalkannya. Terlebih al-Qur’an itu adalah sumber 

dari segala sumber ajaran islam. Maka sudah 

                                                           
2M. Quraish Shihab, Wawancara Al-Qur’an Tafsir Maudhu’i atas 

Pelbagai Persoalan Umat(Bandung: Mizan, 1996), 433. 
3Ibid., 433. 
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seharusnya , jika kita mengaku seorang muslim, kita 

mesti dapat menguasai dan mendalami al-Qur’an 

sebagai kitab pedoman hidup. Oleh karena itu , marilah 

kita pelajari dan memahami isi al-Qur’an, agar kita 

mendapat petunjuk dan hidayah dari allah SWT. 

Fenomena yang terjadi di masyarakat kita, 

terutama di rumah-rumah keluarga muslim semakin 

sepi dari bacaan ayat-ayat suci al-Qur’an. Hal ini 

disebabkan karena terdesak dengan munculnya berbagai 

produk sains dan teknologi serta derasnya arus budaya 

asing yang semakin menggeser minat untuk belajar 

membaca al-Qur’an sehingga banyak anggota keluarga 

tidak bisa membaca al-Qur’an. Akhirnya kebiasaan 

membaca al-Qur’an ini sudah mulai langka. Yang ada 

adalah suara-suara radio, TV, Tape Recorder, Karaoke, 

dan lain-lain. 

Keadaan seperti ini adalah keadaan yang sangat 

memprihatinkan. Belum lagi masalah akhlak, akidah  

dan pelaksanaan ibadahnya, yang semakin hari semakin 

jauh dari tuntunan Rasulullah SAW. Maka sangat 

diperlukan kerjasama dari semua fisik untuk 

mengatasinya. Yaitu mengembalikan kebiasaan 

membaca al-Qur’an di rumah-rumah kaum muslimin 

dan membekali kaum muslimin dengan nilai-nilai 

islam, sehingga bisa hidup secara islami demi 

kebahagiaan dunia dan akhirat. 

Pembelajaran al-Qur’an sangat penting untuk 

diajarkan, karena kita sebagai umat islam wajib 

hukumnya mempelajari al-Qur’an dan 

mengamalkannya. Pembelajaran al-Qur’an secara 
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formal yang tergambar dalam kurikulum Pendidikan 

Agama Islam 2004 dan 2006 untuk jenjang pendidikan 

SMP, dijelaskan bahwa materi al-Qur’an sebagai salah 

satu unsur dari enam unsur. Pendidikan Agama Islam 

diajarkan untuk memperdalam kemampuan siswa dalam 

membaca dan menerapkan hukum tajwid, mengetahui 

arti dan menjelaskan maknanya serta menyalin ayat-

ayat al-Qur’an.4 

Dalam hal ini guru agama yang penulis maksud 

adalah guru yang mengajarkan baca al-Qur’an di 

tingkat Madrasah Ibtidaiyah ( MI ) yakni pada mata 

pelajaran Baca Tulis al-Qur’an. Pada pengajaran tingkat 

Madrasah Ibtidaiyah ( MI ) pengajaran al-Qur’an masih 

sangat jarang ditemukan, walaupun ada secara 

minoritas. Hal ini disebabkan diantaranya oleh faktor 

minat dan motifasi siswa untuk bisa membaca al-

Qur’an. Karena kebutuhan rohaniyah, belum mereka 

rasakan. Masih banyak ditemukan persepsi siswa 

tentang belajar al-Qur’an adalah suatu hal yang kurang 

penting bahkan bisa dikatakan hal yang amat sulit untuk 

dipelajari. Selain itu angapan bahwa belajar baca al-

Qur’an tidak bedanya belajar di TPA, yang mereka 

temukan sebelumnya di tingkat pendidikan mereka, 

sewaktu mereka kecil. Namun demikian bukan berarti 

semua siswa MI tidak bisa membaca al-Qur’an. 

Tidak dipungkiri banyak siswa Madrasah 

Ibtidaiyah ( MI ) notabene dari mereka kurang 

                                                           
4Retno Kartini, Kemampuan Membaca dan Menulis Huruf Al-

Qur’an pada Siswa SMP, 13-14. 
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memahami al-Qur’an, terlebih dalam hal membaca al-

Qur’an secara tartil. Maka dari itu melihat fenomena 

yang nampak seperti ini, Madrasah Ibtidaiyah Al-Huda 

Ploso Pacitan mencanangkan suatu pengajaran baru, 

yang baru berjalan dua tahun ini, walaupun masih 

masuk kategori mulok ( muatan lokal ) yakni 

pengajaran Baca Tulis al-Qur’an (BTQ). Diantara 

tujuan pengajaran BTQ di Madrasah Ibtidaiyah adalah 

secara umum sejalan dengan visi dan misi sekolah, 

yakni melaksanakan pembelajaran berdasarkan ilmu 

pengetahuan dan tehnologi ( IPTEK ) dan iman , takwa, 

dan seni ( IMTAQS ). Secara khusus Pengajaran BTQ 

adalah meningkatkan baca dan tulis al-Qur’an siswa.5 

Suatu kenyataan bahwa untuk mencapai tujuan 

dalam suatu pembelajaran, tidak lepas dari sistem dan 

model yang diterapkan dalam menyampaikan suatu 

materi, tidak terkecuali pembelajaran al-Qur'an. 

Penerapan metode pendidikan yang ideal dalam proses 

pembelajaran tidak sekedar menjadi penting bagi 

pengembangan kreativitas anak didik, tetapi juga sangat 

menentukan terhadap masa depan pendidikan kita. 

Membangun kesadaran diri dalam penerapan metode 

pendidikan yang ideal merupakan sarana paling efektif 

untuk membangkitkan motivasi siswa disetiap tahap 

proses pembelajaran di sekolah. 

Penentuan metode pembelajaran al-Qur'an ini 

dipandang sangat penting sekali sehingga peneliti 

                                                           
5Hasil wawancara dengan bapak Burhan (Guru mapel Qiroati) 

Pada Jum'at 18 Februari 2019 hari Senin pukul 8:30 WIB. 



15 

 
 

memilih tempat penelitian di MI Al-Huda Ploso Pacitan 

yang mana MI ini menggunakan metode qiraati. 

Kelebihan metode pembelajaran al-Qur’an ini 

dipandang sangat penting sekali sehingga peneliti 

memiliki tempat penelitian di MI Al-Huda Ploso 

Pacitan yang mana MI ini menggunakan metode 

Qiroati. Kelebihan metode qiraati di MI Al-Huda antara 

lain bersifat praktis karena mudah difahami, peserta 

didik aktif dalam belajar membaca guru hanya 

menjelaskan pokok pembelajaran dan memberikan 

contoh bacaan, materi diberikan secara bertahap 

sehingga anak tidak terbebani, efektifitas baca langsung 

fasih dan tartil dengan ilmu tajuwidnya, peserta didik 

menguasai bacaan – bacaan ghorib dalam al-qur’an dan 

dalam waktu yang relatif tidak lama peserta didik 

mampu membaca al-Qur’an dengan fasih, menguasai 

tartil, bacaan-bacaan ghorib dan ilmu tajwid.6 

Adapun tujuan dari pengunaan metode ini 

diharapkan dapat mempermudah sekaligus 

mempercepat cara belajar baca al-Qur'an anak-anak. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dalam mengajar 

metode qiraati ini tidak sembarang orang yang dapat 

mengajar, karena sebelum praktek mengajar para 

pendidik ( ustadz ustadzah ) harus di tashih terlebih 

dahulu sehingga para pendidik dapat mengajar dengan 

baik dan anak-anak dapat menerima siswa dengan baik 

dan benar. 

                                                           
6Kurikulum MI Al-Huda Ploso Pacitan ) Pada Jum'at 18 Februari 

2019 hari Senin pukul 8:30 WIB. 
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Dalam membentuk kepribadian yang berupa 

kebiasaan, sikap, dan pandangan hidup, al-Qur'an telah 

menerapkannya dalam beberapa ajarannya dalam 

berbagai bidang keilmuan diantaranya akhlak, fiqih, 

tauhid, dll. Berdasarkan pada deskripsi diatas maka 

peneliti ingin mengangkat permasalahan dengan 

mengambil judul " Implementasi  Pendidikan BTQ 

dengan Metode qiraati di MI Al-Huda Ploso Pacitan" 

 

B. Fokus Penelitian 

Untuk mempermudah peneliti dalam 

menyelesaikan penelitian, peneliti menentukan fokus 

masalah  tentang ''Pelaksanaan pendidikan BTQ dengan 

metode qiraati di MI Al-Huda Ploso Pacitan'' 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus 

penelitian, selanjutnya peneliti akan merumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan pendidikan BTQ dengan 

metode qiraati di MI Al-Huda Ploso Pacitan ? 

2. Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan 

pendidikan BTQ dengan metode qiraati di MI Al-

Huda Ploso Pacitan ? 

3. Apa Dampak pelaksanaanpendidikan BTQ dengan 

metode qiraati di MI Al-Huda Ploso Pacitan ? 

 

D. Tujuan Penelitian 
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Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan bagaimanapelaksanaan 

pendidikan BTQ dengan metode Qiroati di MI Al-

Huda Ploso Pacitan. 

2. Untuk mendeskripsikan apa kendala yang dihadapi 

dalam pelaksanaan pendidikan BTQ dengan 

metode qiraati di MI Al-Huda Ploso Pacitan. 

3. Untuk mendeskripsikan dampak dalam pelaksanaan 

pendidikan BTQ dengan metode qiraati di MI Al-

Huda Ploso Pacitan. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan 

pengembangan hasanah ilmu pengetahuan, khusus 

nya tentang implementasi pendidikan BTQ dengan 

metode qiraati di MI Al-Huda Ploso Pacitan. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Guru 

Sebagai bahan masukan bagi guru agama 

dalam mengambil langkah-langkah atau cara, 

untuk meeningkatkan kualitas dalam pembinaan 

dan pengajaran Pendidikan Guru Madrasah 

Ibtidaiyah (PGMI) Khususnya pelajaran tentang 

al-Qur'an. 

 

b. Bagi Siswa 
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Sebagai masukan bagi siswa tentang 

pentingnya mempelajari dan memahami al-

Qur'an khususnya dalam meningkatkan 

kemampuan baca tulis al-Qur'an. 

c. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini juga berguna bagi 

masyarakat atau siapa saja yang akan 

melaksanakan penelitian ini pada masa lanjutan 

yang linier dengan penelitian ini.  

d. Bagi Peneliti 

Bagi peneliti tentunya sangat berguna 

untuk memperluas pengetahuan baik secara teori 

maupun pratek dalam pembinaan baca tulis Al-

Qur'an siswa di sekolah sehingga nantinya jika 

terjun dalam dunia pendidikan memiliki 

pandangan akan tersebut. 

e. Bagi Lembaga 

1) Bagi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 

khususnya Fakultas Tarbiyah Jurusan 

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 

(PGMI). Dari hasil penelitian ini diharapkan 

dapat memperkaya khazanah kepustakaan, 

juga dapat dijadikan dasar pengembangan 

oleh penelitian lain yang mempunyai minat 

pada kajian yang sama. 

2) Bagi tempat penelitian, MI Al-Huda Ploso 

Pacitan. Penelitian ini diharapkan bisa 

sebagai bahan pertimbangan sekaligus bahan 

masukan dalam meningkatkan dan 

mengembangkan program BTQ di sekolahan. 
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F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dimaksudkan untuk 

mempermudah pemahaman para pembaca dalam 

menelaah isi kandungan yang ada didalamnya. Dalam 

penulisan laporan anti terdir dari lima batang tubuh, 

adapun sistematika pembahsanya adalah sebagi berikut: 

BAB I: Pendahuluan. Bab ini merupakan 

pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, 

fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, kajian teori, metode penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

BAB II: Kajian Teori. Dalam bab ini berisi 

tentang ketrampilan Menulis dan Membaca al-Qur’an, 

Ketrampilan menulis al-Qur’an, Ketrampilan membaca 

al-Qur’an, Berbagai Metode Belajar al-Qur’an, Metode 

Pembelajaran al-Qur’an, Faktor yang mendukung dan 

menghambat metode pembelajaran al-Qur’an, 

Pembelajaran al-Qur’an Metode qiraati, Konsep umum 

metode qiraati, Metode Sorogan, Pedoman buku qiraati, 

Syarat menjadi Guru BTQ dengan metode qiraati. 

Sajian ini dimaksud untuk memberikan penjelasanya 

secara teoritik terhadap masalah yang disajikan. 

BAB III:Deskripsi data, dalam bab ini berisi 

tentang sejarah berdirinya, letak geografis, profil 

sekolah, kondisi pendidikan dan peserta didik, 

pelaksanaan proses belajar mengajar, struktur 

organisasi. 
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BAB IV: Hasil penelitian,  dalam bab ini berisi 

tentang penyajian dan analisis data hasil penelitian dari 

penggunaan metode qiraati dalam  pendidikan BTQ di 

MI Al-Huda Ploso Pacitan. 

BAB V:Kesimpulan dan saran, Bab ini 

merupakan akhir  dari pembahasan yang berisi tentang 

kesimpulan terhadap pembahasan data-data yang 

dianalisis dan sebagai bahan pertimbangan 
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BAB II 

TELAAH PENELITIAN TERDAHULU  

DAN KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Penelitian TerdahuluTelaah Hasil Penelitian 

Terdahulu 

Berdasarkan penelitian, ditahun 2007, 

Puslitbang Lektur Keagamaan Badan Litbang dan 

Diklat  Departemen Agama RI meneliti kemampuan 

baca-tulis Al-Qur'an pada siswa SMA dan SMK Se-

Indonesia. Berdasarkan pada temuan lapangan dengan 

sampel 1918 siswa di provinsi, dapat disimpulkan 

bahwa siswa SMA/SMK  yang menjadi sampel 

penelitian telah memiliki kemampuan membaca al-

Qur'an siswa sebanyak 78.7% berdasarkan materi tes 

yang dikerjakan tergolong sangat baik. Adapun rata-rata 

skor membaca al-Qur'an adalah sebesar 86,10.7 

Selanjutnya, pada penelitian terdahulu ditahun 

2008, dalam skripsi oleh Mugi Rahayu di Pondok 

Pesantren Ar-Roudloh desa Banjarsari Bojonegoro 

tentang upaya pengurus pondok pesantren dalam 

pembinaan baca tulis al-Qur'an (BTA) dikalangan kaum 

ibu, menyebutkan bahwa pada pembinaan al-Qur'an 

tersebut hanya diikuti 12 orang peserta padahal 

pembinaan dilakukan dengan sukarela atau gratis, 

                                                           
7Wawan Bad'i dengan judul skripsi "Implementasi Program BTQ ( 

Baca Tulis Al-Qur'an ) Dalam Meningkatkan Kemampuan Baca Tulis 
Qur'an Siswa di SMAN O2 Batu Tahun 2008/2009" ( skripsi UIN 
Malang, 2009 ). 

14 
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keadaan ini diperparah dengan minimnya pengajar dan 

terbatasnya sarana prasarana serta sistem administrasi 

yang kurang bagus. Hal ini sungguh sangat 

disayangkan, lembaga –lembaga pembinaan al-Qur'an, 

baik untuk anak maupun untuk usia dewasa, seringkali 

masih kurang diminati, padahal kalau bukan kaum 

muslimin, siapa lagi yang akan peduli dengan 

kelestarian kitab suci al-Qur'an sebagai pedoman hidup. 

Dari hasil penelitian ini di temukan bahwa proses 

pembelajaran metode ini sudah berjalan dengan baik. 

Adapun kesimpulanya dari hasil penelitian 

lain: (1) upaya pengurus pondok pesantren dalam 

pembinaan baca tulis al-Qur'an (BTA) dikalangan kaum 

ibu, secara garis besar adalah upayapembinaan baca 

tulis al-Qur'an (BTA). Upaya pembinaan baca tulis al-

Qur'an (BTA) Adalah untuk meningkatkan minat untuk 

membaca dan menulis al-Qur'an sebagai pedoman 

hidup. 

Persamaan adalah telaah terdahulu penelitian 

kualitatif sedangkan peneliti kali ini juga mengunakan 

kualitatif. Selain itu Program BTQ yang di maksud 

dalam penelitian terdahulu ini masih umum sedangkan 

penelitian penelitian kali ini Implementasinya di 

fokuskan pada pendidikan BTQ di madrasah Ibtidaiyah 

(MI). 

Terdapat beberapa perbedaan antara penelitian 

yang akan dilakukan peneliti kali ini, yaitu sama-sama 

meneliti tentang implementasi program BTQ baca tulis 

al-Qur'an dengan penelitian sekarang yaitu 
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implementasi Pendidikan Baca Tulis al-Qur'an BTQ 

menggunakan metode qiraati. 

 

B. Kajian Teori 

1. Ketrampilan Menulis dan Membaca Al-Qur’an.  

Ketrampilan yang akan dijadikan teori pada 

bagian ini yaitu dilihat dari segi apa yang akan 

dipelajari, baca tulis al-Qur’an jadi tulisan atau 

bacaanya berupa huruf hijaiyah atau kalimat arab. 

Peneliti mengambil ketrampilan membaca dan 

menulis dari teori pembelajaran bahasa arab yang 

mana menjadi objek sama yaitu tulisan arab. 

a. Ketrampilan menulis Al-Qur’an. 

Ketrampilan menulis (Maharah al-kitabah/ 

writing skill) adalah kemampuan dalam 

mendeskripsikan atau mengungkapkan isi 

pikiran, mulai dari aspek yang sederhana seperti 

menulis kata-kata sampai kepada aspek yang 

kompleks yaitu mengarang. Secara garis besar 

dapat dibagi kepada aspek yang kompleks yaitu 

mengarang. 

Ketrampilan menulis dalam pembelajaran 

bahasa arab secara garis besar dapat dibagi 

kedalam tiga kategori yang tak terpisahkan, 

yaitu imlak (al-imla’), kaligrafi (al-khath), dan 

mengarang (al-insya). Tetapi peneliti hanya 

menggunakan dua kategori saja yaitu imlak dan 
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kaligrafi karena menyesuaikan pembahasan 

yang akan diteliti.8 

1) Ketrampilan Imlak (al-imla’) 

Imlak (al-imla’) adalah kategori menulis 

yang menekankan rupa atau postur huruf 

dalam membentuk kata-kata dan kalimat, 

Menurut definisi Mahmud Ma’ruf imlak 

adalah menuliskan huruf-huruf sesuai 

posisinya dengan benar dalam kata-kata 

untuk menjaga terjadinya kesalahan 

makna.9 

 Secara umum ada tiga kecakapan 

dasar yang dikembangkan dalam 

pembelajaran ketrampilan imla’, yaitu 

kecermatan yang mengamati, mendengar 

dan kelenturan tangan dalam menulis. Pada 

awalnya imlak melatih para pelajar untuk 

mengembangkan kemampuan mereka 

dalam mengamati kata-kata atau kalimat 

atau teks yang tertulis untuk dipindahkan / 

disalin ke dalam buku mereka. Dari latihan 

memindahkan / menyalin yang dilakukan 

secara berulang-ulang akan diperoleh pula 

kelenturan tangan dalam menulis, Ini akan 

                                                           
8Acep Hermawan,  Metodologi Pembelajarn Bahasa Arab 

(Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2011), 151. 
9Nasyif Mahmud Ma’ruf, Khasha’ish Al-Lughah Al-Arabiyyah wa 

Tharaiq Tadrisiha, sebagai mana dikutip oleh Acep Hermawan, 
Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung:PT Remaja 
Roskakarya, 2011), 152. 
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menjadi modal dalam pengembangan 

ketrampilan kaligrafi. Selain itu mereka 

juga dilatih dalam memahami makna 

kalimat teks yang mereka tulis melalui 

diskusi atau tanya jawab yang dilakukan 

dalam rangkaian kegiatan menulis imlak itu. 

 Secara garis besar ada tiga macam 

dan teknik yang harus  diperhatikan dalam 

pembelajaran imlak, yaitu menyalin (al-

imla’ al-manqul), mengamati (al-imla’ al-

manzhur), menyimak (al-imla’ al-

istima’i).10 

a) Imlak menyalin (al-imla’ al-manqul) 

Yang dimaksud menyalin disini adalah 

memindahkan tulisan dari media 

tertentu kedalam buku pelajar. Imlak ini 

juga lazim disebut al-imla’ al-mansukh, 

sebab dilakukan dengan cara menyalin 

tulisan. Imlak cocok diberikan kepada 

pemula. Mengajarkan imlak ini 

dilakukan dengan cara memberikan 

tulisan atau teks pada papan tulis, buku, 

kertas atau yang lainnya. Setelah itu 

guru pelajar sampai lancar, Setelah itu 

didiskusikan makna/ maksud yang 

terkandung dalam tulisan itu. Setelah itu 

baru makna / maksud yang terkandung 

                                                           
10 Ibid, 152 
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dalam tulisan itu.  Setelah itu baru 

pelajar menyalinya ke dalam buku tulis. 

b) Imlak mengamati (al-imla’ al-manzhur) 

Yang dimaksud mengamati disini 

adalah melihat tulisan dalam media 

tertentu dengan cermat, setelah itu 

dipindahkan kedalam media tertentu 

dengan cermat, setelah itu dipindahkan 

ke dalam buku pelajaran tanpa melihat 

lagi tulisan. Imlak ini pada dasarnya 

hampir sama dengan al- imla’ al-manqul 

dari segi memindahkannya atau 

menyalin tulisan. Tetapi dalam proses 

penyalinanya para pelajar tidak 

diperbolhkan melihat tulisan yang 

disajikan oleh guru. Pelajar dalam hal 

ini sedapat mungkin harus menyalin 

tulisan hasil penglihatan merekaa 

sebelumnya. Imlak ini sedikit lebih 

tinggi tingkat kesulitannya 

dibandingkan dengan al-imla’ al-

manqul. Maka dalam prakteknya akan 

lebih cocok diberikan kepada pemula 

yang sudah lebih maju. 

c) Imlak menyimak (al-imla’ al-istima’i) 

Yang dimaksud menyimak di sini 

adalah mendengarkan kata-kata / 

kalimat / teks yang di bacakan, lalu 

menulisnya. Imlak ini sedikit lebih 

sukar dibandingkan dengan al-imla’ al-
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manzhur karena para pelajar dituntut 

untuk melihat kalimat / teks tanpa 

melihat contoh tulisan dari guru, 

melainkan mengandalkan hasil 

kecermatan mereka dalam 

mendengarkan bacaan guru. Maka tentu 

saja lebih cocok diberikan kepada 

pemula yang sudah pandai dalam al-

imla’ al-manzhur. Mengajarkan imlak 

ini dilakukan dengan cara membacakan 

kalimat atau teks tertentu dengan cara 

membacakan kalimat atau teks tertentu 

kepada para pelajar seperlunya. Setelah 

ini para pelajar diajak untuk 

mendiskusikan makna yang terkandung 

oleh kalimat atau teks tersebut, 

termasuk membicarakan kata-kata yang 

dianggap sulit. Setelah itu baru para 

pelajar menulis kalimat teks yang 

dimaksud. 

2) Ketrampilan kaligrafi (al-khath) 

Kaligrafi (al-khath) atau disebut juga 

tahsin al-khath (membaguskan tulisan) adalah 

kategori menuliskan yang tidak hanya 

menekankan rupa/postur huruf dalam 

membentuk kata-kata dan kalimat,tetapi juga 

menyentuh aspek-aspk estetika (al-jamal). 

Maka tujuan pembelajaran khath adalah agar 

dengan benar dan indah. Melihat 
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kepentingannya ketrampilan kaligrafi, selain 

afifi mengatakan bahwa kaligrafi arab adalah 

salah satu sarana informasi dan cabang 

budaya yang bernilai estetika. Sebagai sarana 

informasi baik informasi masa lalu maupun 

masa kini bahkan informasi dari Tuhan 

sebagaimana tercantum dalam al-qur’an. 

Sebagai cabang budaya yang bernilai esttika. 

Kaligrafi merupakan produk manusia yang 

maju dalam mengekpresikan nilai-nilai 

keindahan lewat torehan-torehan tinta, cat, 

atau benda-benda lainya. 

Dengan berbagai karakteristik huruf 

arab yang jauh berbeda dengan huruf-huruf 

latin (baca: Indonesia), mulai dari arab 

penulisan I’rob, tentu saja menulis kaligrafi 

Arab sangat ketat dengan kaidah khatiyah, 

untuk menguasainy perlu waktu dan latihan 

yang sangat cukup, Untuk kepentingan ini 

bahkan di beberapa daerah ada lembaga 

pendidikan yang khusu memperdalam 

kaligrafi arab. 

Macam-macam gaya / aliran kaligrafi 

arab 

Tulisan arab sebenarnya sudah 

dikenal sebelum kedatanganya Islam. Bentuk 

tulisan sebagian besar berkembang setelah 

kedatangan Islam sejalan dengan tumbuh 

kembangnya agama ini. Nama dan gayanya 
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pun sangat banyak generasi, nama dan gaya 

yang berkembang dewasa ini ada delapan, 

nama dan aliran ini berdasarkan ketentuan 

seni tulis arab murni, yakni : kufi, naskhi, 

tsulusi, diwani, diwani jali, ijazaj, dan riq’i. 

b. Ketrampilan membaca Al-Qur’an. 

Ketrampilan membaca (maharah al-

qira’ah/reading skill) adalah kemampuan 

mengenali dan memahami isi sesuatu yang 

tertulis (lembaga-lembaga tertulis) dengan 

melafalkan atau mencernanya di dalam hati. 

Membaca hakikatnya adalah proses komunikasi 

secara lagsung didalamnya ada hubungan 

kognitif antara bahasa lisan dengan bahasa 

tulisan. Melihat bahwa membaca adalah proses 

yang dilakukan serta dipergunakan oleh 

pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak 

disampaikan oleh penulis melalui media kata-

kata/ bahasa tulis.11 

Membaca dengan demikian melibatkan 

tiga unsur, yaitu makna sebagai unsur isi bacaan, 

kata sebagai insur yang membawakan makna, 

dan simbol tertulis sebagai unsur Visual. 

                                                           
11 Henry Guntur Taringan, Menyimak Sebagai Suatu Ketrampilan 

Berbahasa, sebagaimana dikutip oleh Acep Hermawan, Metodologi 
Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 
143. 
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Perpindahan simbol tertulis ke dalam bahasa 

ujaran itulah, disebut membaca.12 

Dalam makna yang lebih luas, membaca 

tidak hanya terpaku kepada kegiatan melafalkan 

dan memahami makna bacaan dengan baik, 

yang melibatkan unsur kognitif dan 

psikomotorik, namun lebih dari itu menyangkut 

penjiwaan atas isi bacaan. Jadi pembaca yang 

baik adalah pembaca yang mampu 

berkomunikasi secara intim dengan bacaan, ia 

bisa gembira, marah kagum, rindu, sedih, dan 

sebagainya sesuai gelombang isi bacaan. 

Lebih lanjut lagi membaca bukan hanya 

itu, tetapi menggunakan isi bacaan ini dalam 

kehidupan sehari-hari. Jadi pembaca yang baik 

adalah orang yang menggunakan isi bacaan 

dalam kehidupannya. Sebagai contoh jika ada 

orang yang membaca tulisan di dalam sebuah 

ruangan yang berbunyi: 

نننننممنع التدخین   
 ممنع االتنعال

Tetapi ia tetap saja merokok di ruangan 

itu, atau tetap saja ia bersandal, tanpa 

                                                           
12Abdul Alim Ibrahim, Al-muwajjih Al-Fanni Li Mudarisi Al-

Lughah Al-Arabiyyah, sebagaimana dikutip oleh Acep Hermawan, 
Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya, 2011), 143. 



31 

 
 

memperhatikan makna tulisan itu, maka ia 

dalam konteks ini bukan pembaca yang baik. 

Jadi membaca dalam makna yang 

terakhir mencakup empat hal sekaligus, yaitu (1) 

mengenal simbol-simbol tertulis, (2) memahami 

makna yang terkandung, (3) menyikapi makna 

yang terkandung dan, (4) implementasi makna 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Membaca dalam makna yang luas 

ternyata tidak mudah, sebab banyak variabel 

yang terlibat, namun untuk sekedar 

pendahuluan, kemampuan melafalkan kata-kata 

dan memahami makna secara utuh sudah 

termasuk baik, adapun penjiwaan dan 

implementasi makna dalam kehidupan akan 

muncul kemudian dengan memperbanyak 

latihan. 

Membaca secara garis besarnya terbagi 

kedalam dua bagian, yaitu membaca nyaring (al-

qiro’ah al-jariyyahn) dan membaca dalam hati 

(al-qiro’ah al-shamitah). 

1) Membaca nyaring (al-qira’ah al-jahriyyah) 

Membaca nyaring adalah menmbaca 

dengan melafalkan atau menyuarakan 

simbol-simbol tertulis berupa kata-kata atau 

kalimat yang dibaca. Latihan membaca ini 

lebih cocok diberikan kepada pelajar tingkat 

pemula. Sesuai dengan sebutan bacaan ini, 

makna tujuan utamanya agar para pelajar 
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mampu melafalkan bacaan dengan baik 

sesuai dengan sistem bunyi dalam bahasa 

arab. Selain itu ada beberapa keuntungan 

mengajar membaca nyaring, antara lain (1) 

menambah kepercayaan dirinpelajar, (2) 

kesalahan kesalahan dalam lafal dapat segera 

diperbaiki guru, (3) memperkuat disiplin 

dalam kelas, karena pelajar berperan serta 

secara aktif dan tidak boleh ketinggalan 

dalam membaca secara serentak: (4) memberi 

kesempatan kepada pelajar untuk 

menghubungkan lafal dalam ortografi ( 

tulisan); (5) melatih pelajar untuk membaca 

dalam kelompok-kelompok.13 

Namun di samping kelebihan tersebut 

terdapat kelemahan. Kelemahan itu antara 

lain: (1) membaca nyaring akan menyita 

banyak ebergi, akibatnya pelajar akan cepat 

lelah, (2) tingkat pemahaman membaca 

nyaring lebih sedikit dibandingkan membaca 

diam, sebab pelajar lebih disibukkan 

melafalkan kata-kata dibandingkan dengan 

memahami isi bacaan; (3) membaca nyaring 

menimbulkan kegaduhan, kadang-kadang 

dapat mengganngu orang lain. 

Terlepas dari kelebihan dan 

kekurangan tersebut, mengajar membaca 

                                                           
13Sri Utari Subyakto Nababan, metodologi Pengaja Bahasa, 

sebagaimana dikutip oleh Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran 
Bahasa Arab (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2011), 144. 
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nyaring perlu dilakukan, terutama kepada 

para pelajar tahap pemula. Pada tahap ini 

mereka harus dikenalkan kepada bunyi-bunyi 

huruf arab dan dilatih pelafalanya. Seperti 

diketahui bahwa bahasa arab memiliki 

karakteristik bunyi yang berbeda secara 

prinsipil dibandingkan dengan bunyi-bunyi 

huruf pada bahasa pelajar. Jika tidak 

dikenalkan dan dilatih mengucapkan secara 

benar, maka akan menjadi kendala pada 

pelajar tahap selanjutnya. 

Pada tahap pemulaan, guru sebaiknya 

lebih dahulu memperkenalkan kara-kata yang 

sudah banyak diserap oleh bahasa pelajar. 

Hal ini dilakukan agar para pelajar tidak 

mengalami kesulitan, terutama bagi mereka 

yang baru belajar bahasa ini. Selanjutnya 

guru memberikan contoh pengucapan kata-

kata yang diikuti oleh para pelajar. 

Teknik pembelajaran membaca nyaring 

Ada dua teknik yang mungkin bisa 

dilakukan pengajaran membaca, yaitu teknik 

sintesis (al-tarkib) dan analisi (al-tahlil). 

2) Teknik sintesis (al-tarkib) 

Teknik ini dilakukan dengan 

membutuhkan huruf daripada kata. Teknik ini 

bisa disebut al-juz / prsial, sebab pengajaran 

materi dimulai dari bagian terkecil (huruf) 
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sampai kepada keseluruhan (kata). Misalnya 

mengajarkan kata kerja alima. 

Langkah pertama, memisahkan 

kalimat tersebut menjadi bagian terkecil. 

Pemisahan bisa dengan dua cara: 

Cara 1: dengan nama-nama huruf, 

yaitu huruf’ain, huruf lam, dan huruf mim 

disertai i’rob-nya; ‘ain difathah dibaca ‘a, 

lam dikasrah dibaca li, dan mim difathah 

dibaca ma. Huruf-huruf ini diucapkan oleh 

guru lalu diikuti oleh pelajar. 

Cara 2: langsung dengan bunyi huruf 

tanpa menyebut nama-namanya: a-li-ma, 

Bunyi bunyi tersebut diucapkan oleh guru, 

lalu diikuti oleh pelajar. 

Langkah kedua, menyatukan huruf-

huruf sehingga menjadi bentuk kata yang 

utuh. Kata trsebut juga diucapkan guru, lalu 

diikuti oleh pelajar, setelah itu guru 

menjelaskan makna kata yang diajarkan. 

Teknik ini juga berlaku dalam 

mengajar kalimat (jumlah) jika sudah 

memungkinkan untuk diajarkan kalimat. 

Caranya dengan mendahulukan kata atas 

kalimat yang lengkap, Misalnya mengajarkan 

materi berikut: 

 ھدا كتاب جدید اشتریتھ من كتبھ تجاریھ
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Hadza kitab jadid isytaraituha min maktabah 

tijariyah. 

Langkah pertamapemisahan kata-kata: 

تجاریھ- مكتبھ-من-اشتریت-جدید- كتاب-ھد  
Kata-kata ini diucapkan oleh guru, 

kemudian diikuti oleh pelajar, Setelah itu 

penjelasasn makna masing-masing kata. 

Langkah kedua penggabungan kata-

kata menjadi kalimat-kalimat (jumlah) jika 

kalimat (jumlah) yang diajarkan lebih dari 

satu. Lalu diucapkan oleh guru dan diikuti 

oleh pelajar. Pada materi tersebut ada tiga 

jumlah, yaitu: 

من مكتبھ تجاریھ- اشتریت-ھداكتاب جدید  
Langkah ketiga penggabungan 

seluruh jumlah menjadi paragraf yang utuh. 

Jika dianggap telah baik dalam pengucapan 

kalimat-kalimat (jumlah), maka tidak 

diperlukan contoh, Setelah itu dilakukan 

pembahasan makna secara keseluruhan. 

3. Teknik analisi (al-tahlil) 

Teknik ini bisa disebut al-kull total, 

sebab pengajaran materi dimulai dari 

keseluruhan sampai kepada bagian. 

Ketentuannya jika materi yang diajarkan 

berbentuk kata, makna yang didahulukan 

adalah kata lalu huruf. Misalnya mengajarkan 

kata kerja (alima). 
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Langkah pertama adalah penyajian 

kata kerja alima, kata tersebut diucapkan oleh 

guru dan diikuti oleh pelajar secukupnya. 

Kemudian penjelasan maknanya. 

Langkah kedua adalah pemisahan 

huruf-huruf yang ada dalam kata kerja 

tersebut, Pemisahan huruf yang ada pada kata 

kerja tersebut. Cara pemisahannya tidak 

berbeda dengan teknik sintesis diatas. 

Sedangkan materi yang sedang diajarkan 

berbentuk kalimat (jumlah), maka yang 

didahulukan adalah kalimat (jumlah) kata. 

Misalnya mengajarkan materi berikut: 

 ھداكتباب جدید اشتریتھ من مكتبھ تجاریھ
Langkah pertama adalah penyajian 

jumlah tersebut pada langkah ini para pelajar 

dibimbing mengucapkan kalimat-kalimat 

seperlunya setelah itu pembahasan makna 

seperlunya. 

Langkah keduaadalah pemisahan 

kalimat (jumlah), diikuti oleh pengucapan 

dan penjelasan makna seperlunya: 

من مكتبھ تجاریھ- اشتریتھ-ھداكتباب جدید  
Langkah ketiga adalah pemisahan 

kata yang diikuti oleh pengucapan dan 

penjelasan makna seperlunya: 

نجاریھ- مكتبھ-من-اشتریت-جدید- كتاب-ھد  
Hal-hal penting dalam pembelajaran 

membaca nyaring. 
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Untuk keaktifan pembelajaran membaca 

nyaring. Dan beberapa hal yang perlu 

diperhatikan oleh guru. Al-khuli mengatakan:14 

a) Dalam memulai kegiatan membaca, guru 

hendaknya memiliki pelajar yang bagus 

bacaanya. Hal ini dimaksud selain untuk 

percontohan bagi teman-temannya, juga 

akan turut memberikan semangat mereka 

untuk membaca. 

b) Sebaiknya guru menyuruh pelajar untuk 

membaca didepan kelas dan sesekali 

membagikan pandangan kepada teman-

temannya saat membaca. 

c) Hendaknya guru mampu menciptakan kelas 

yang turut serta menjadi pengoreksi 

kesalahan bacaan. Dalam arti semua pelajar 

harus terlibat memperhatikan bacaan pelajar 

yang diperhatikan membaca. 

d) Tidak diperkenankan guru menyuruh 

membaca terlalu lama, sebab akan cepat 

melelahkan. Demikian juga porsi waktu 

yang digunakan untuk membaca nyaring 

tidak terlalu lama, sehingga tidak menyita 

porsi waktu untuk mengajarkan ketrampilan 

yang lain. 

e) Untuk menanamkan kemampuan memahami 

bacaan, di akhir bacaan hendaknya guru 

                                                           
14 Ibid, 
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mengajak berdiskusi kepada para pelajar 

tentang isi bacaan. 

2. Berbagai Metode Belajar Al-Qur’an 

a. Metode Pembelajaran Al-baghdadi 

Kaedah ini merupakan kaedah yang 

paling lama dan meluas digunakan di seluruh 

dunia. Ia dipercayai berasal dari Baghdad, ibu 

Negara iraq dan diperkenalkan di Indonesia 

seiring dengan kedatangan saudagar dari Arab 

dan India yang singgah di Kepulauan Indonesia. 

Manakala menurut menjelaskan kaedah ini 

sudah bermula dari pemerintah khalifah Bani 

Abbasiyah dan di indonesia kaedah tersebut 

telah diperkenalkan pada awal tahun 1930an 

sebelum kemerdekaan. Kaedah ini juga dikenal 

dengan kaedah sebutan “eja” atau latih tubi, 

tidak diketahui pasti siapa pengasasnya. 

Cara mengajarkanya dimulai dengan 

mengenalkan huruf-huruf hijaiyah, kemudian 

tanda-tanda bacanya dengan dieja/diurai secara 

pelan. Setelah menguasai barulah diajarakan 

membaca QS. Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, 

Al-Ikhlas, dan seterusnya. Setelah selesai juz 

‘Amma, maka dimulai membaca al-Qur’an pada 

mushaf, dimulai juz pertama sampai tamat. 

Dari waktu ke waktu, dari generasi ke 

generasi, pengajian anak-anak terus menyebar 

dalam jumlah besar merata di seluruh plosok 

tanah air,Berkat pengajian anak-anaknya maka 
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kemudian umat islam, dari generasi ke generasi 

berikutnya, mampu membaca al-Qur’an dan 

mengetahui dasar-dasar keislaman. 

Namun seiring dengan perkembangan 

zaman dan kemajuan iptek,sistem pengajian 

“tradisional” dan metode pembelajaran dengan 

kaidah Baghdadiyah  yang demikian jadi kurang 

menarik. Anak-anak lebih tahan duduk berjam-

jam didepan Tv daripada duduk setengah jam 

didepan guru ngaji, Akibatnya, harus dibutuhkan 

waktu 2-5 tahun untuk bisa memiliki 

kemampuan membaca al-Qur’an.15 Akibat lebih 

lanjut adalah semakin banyak terlihat anak-anak 

muda Islam yang tidak memiliki kemampuan 

membaca al-Qur’an. 

Di tengah keprihatinan ini ternyata 

mendorong banyak ahli untuk mencari berbagai 

solusi pemecahannya. Maka sejak tahun 1980-an 

di Indonesia bermunculan ide-ide dan usaha 

untuk melakukan pembaruan sistem dan metode 

pembelajaran membaca al-Qur’an ini. Diantara 

tokoh pembaru yang cukup menonjol adalah 

KH.As’ad Humam dari kotagede Yogyakarta 

yang telah tekun menulis dan menyusun buku 

iqro’ Cara Cepat Belajar Membaca al-Qur’an, 

yang kemudian lebih dikenal sebagai “Metode 

Iqro” Metode ini ternyata, menurut informasi 

berbagai pihak, telah sanggup membawa anak-

                                                           
15Mahmud Yunus, Metode Pembelajaran Ba’dadiyah,  35. 
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anak lebih mudah dan lebih cepat dalam belajar 

membaca al-Qur’an. 

Cara pembelajaran metode ini adalah: 

Hafalan, Eja, Modul, Tidak variatif, Pemberian 

contoh yang absolute Metode ini mempunyai 

kelebihan dan kekurangan, yaitu:16 

1. Kelebihan 

a) Santri akan mudah dalam belajar karena 

sebelum diberikan materi, santri sudah 

hafal huruf-huruf hijaiyah. 

b) Santri yang lancar akan cepat melanjutkan 

pada materi selanjutnya karena tidak 

menunggu orang lain. 

2. Kekurangan 

a) Membutuhkan waktu yang lama karena 

harus menghafal huruf hijaiyah dahulu dan 

harus dieja. 

b) Santri kurang aktif karena harus mengikuti 

ustadz-ustadznya dalam membaca. 

c) Kurang variatif karena menggunakan satu 

jilid saja. 

b. Metode Pembelajaran Qiraati 

Awal mula pendidikan al-Qur’an di 

Indonesia masih menggunakan sistem pengajian 

yang berada di mushola atau langgar, masjid dan 

bahkan di rumah-rumah. Sebagian besar metode 

yang diterapkan yakni dengan menggunakan 

turutan yang didalamnya berisi al-Qur’an juz 30 
                                                           

16 Ibid, 
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yang dilengkapi dengan petunjuk membaca al-

Qur’an. Metode ini merupakan metode yang 

disusun oleh ulama’ Baghdad, seiring 

berjalannya waktu Khusunya anak-anak mulai 

enggan mengaji dengan menggunakan turutan, 

karena dianggap kurang praktis dan efisien, 

terutama bagi mereka yang ingin bisa membaca 

al-Qur’an lebih cepat dan praktis. 

Pada pertengahan tahun 1986 dikalangan 

umat islam muncul metode yang disusun oleh 

Ust. H.Dahlan Salim Zarkasy Semarang yakni 

pendidikan al-Qur’an anak-anak untuk usia 4-6 

tahun. Metode ini muncul dari usaha Ust. H. 

Dahlan Salim Zarkasy dalam mencari metode 

belajar membaca al-Qur’an dengan  meneliti dan 

mengamati pengajian anak-anak di luar daerah. 

Awalnya beliau mengajarkan ngaji 

kepada anak-anaknya dan anak-anak 

tetangganya dengan menggunakan turutan, akan 

tetapi hasilnya kurang memuaskan, dimana 

anak-anak haya menghafal saja. Jika petang Ust. 

H. Dahlan Salim Zarkasy mengajar ngaji, 

sedangkan pada siang harinya berdagang. Pada 

saat berkesempatan mengambil barang diluar 

kota, beliau selalu menyempatkan diri untuk 

meneliti dan mengamati pengajian anak-anak 

ada di mushalla, langgar dan masjid setempat, 

ternyata hasilnya tidak jauh berbeda dengan 

yang dialami beliau. 
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Berdasarkan rasa ketidak-puasan dengan 

hasil mengaji dengan kitab turutan, Ust. H. 

Dahlan Zarkasy berhasil menyusun metode 

praktis belajar membaca al-Qur’an yang 

tersusun menjadi sepuluh jilid. Atas saran dua 

orang ustadz, yakni ustadz Joened dan ustadz 

Sukri Taufiq metode ini diberi nama “Metode 

Qiroaty”, yang berarti ‘inilah bacaan al-Qur’an 

yang tartil’. 

Melihat keberhasilan Ust. H. Dahlan 

Salim Zarkasy dengan metode Qiroatinya pada 

tahun 1966, H. Ja’far, seorang ulama’ semarang, 

mengajak beliau sowan kepada K.H. Arnawi 

Kudus untuk meunjukkan buku qiroatinya. Dan 

Alhamdulillah, setelah diteliti dan dikoreksi, 

mendapat restu beliau Setelah mendapat restu K. 

H. Arwani buku Qiraati mulai dikenalkan 

kepada masyarakat semarang sekitarnya. 

1. Tujuan Metode Qiraati : 

a. Menjaga dan memelihara kehormatan 

dan kesucian al-Qur’an (dari segi bacaan 

tartil sesuai dengan kaidah tajwid) 

b. Menyebutkan Ilmu bacaan al-Qur’an 

yang benar dengan cara yang benar 

c. Mengigatkan para guru al-Qur’an agar 

berhati-hati dalam mengajarkan al-

Qur’an 

d. Mengigatkan kualitas pendidikan atau 

pengajaran al-Qur’an 
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2. Prinsip-prinsip dasar Qira’ati : 

a. Prinsip-prinsip yang dipegang oleh 

guru/ustadz yaitu: Tiwagas (teliti, 

waspada dan tegas), Daktum ( tidak 

boleh menuntun ) 

b. Prinsip-prinsip yang harus dipegang 

santri/ anak didik : 

1) CBSA : Cara belajar santri aktif. 

2) LCTB : Lancar cepat tepat dan 

benar. 

Dalam mengajarkan metode qiro’ati ada I 

sampai VI yaitu: 

1) Jilid I 

Jilid I adalah kunci keberhasilan 

dalam belajar membaca al-Qur’an. 

Apabila jilid I lancar pada jilid 

selanjutnya akan lancar pula, guru harus 

memperhatikan kecepatan santri. 

2) Jilid II 

Jilid II adalah lanjutan dari jilid I 

yang disini telah terpenuhi target jilid I. 

3) Jilid III 

Jilid III adalah setiap pokok 

bahasan lebih ditekankan pada bacaan 

panjang (huruf mad). 

 

4) Jilod IV 
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Jilid ini merupakan kunci 

keberhasilan dalam bacaan tartil dan 

bertajwid. 

5) Jilid V 

Jika V ini lanjutan dari Jilid IV. 

Disini diharapkan sudah harus mampu 

membaca dengan baik dan benar. 

6) Jilid VI 

Jilid ini adalah Jilid yang terahir 

yang kemudian dilanjutkan dengan 

plajaran Juz 27. 

Metode ini memiliki kekurangan dan 

kelebihan, yaitu : 

a. Kekurangan 

1) Siswa walaupun belum mengenal 

tajwid tetapi sudah bisa membaca al-

Qur’an secara tajwid. Karena belajar 

ilmu tajwid itu hukumnya fardlu 

kifayah sedangkan membaca al-Qur’an 

dengan tajwidnya itu fardlu ain. 

2) Dalam metode ini terdapat prinsip 

untuk guru dan murid 

3) Pada metode ini setelah khatam 

meneruskan lagi bacaan ghorib. 

4) Jika santri sudah lulus 6 jilid beserta 

ghoribnya, maka ditest bacaaannya 

kemudian setelah itu santri 

mendapatkan syahadah jika lulus test. 

c. Metode Pembelajaran at-Tartil 
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Metode Tartil merupakan salah satu 

metode pembelajaran al- Qur’an yang lebih 

praktis dan lebih cepat untuk membantu 

murid/pelajar membaca al-Qur’an. Metode ini 

diperkenalkan oleh Hj. Gazali, S. MIQ, M.A 

(Pensarah Ilmu al-Qur’an Sekolah Tinggi 

Agama Islam, Pengembangan Ilmu al-Qur’an 

“STAI-PIQ” Negeri Sumatera Barat, Indonesia) 

pada tahun 1998. Pada mulanya metode ini 

diberi nama “Metode Cepat Praktis Membaca al-

Qur’an” 

Metode ini terdiri dari dua siri, yaitu 

Tartil I dan Tartil II. Tartil I adalah untuk 

memandu murid/pelajar mengenai huruf, 

membaca huruf berbaris satu, musaddah dan 

tanwin. Tartil II adalah untuk memandu 

murid/pelajar mempelajari Mad. Ghunnah, dan 

Waqaf wal Ibtida’. 

Pembelajaran dilakukan setiap hari 

(saptu kali pertama 1 jam), murid/pelajar hanya 

memerlukan masa empat bulan untuk 

mempelajari keduasiri metode Tartil tersebut. 

Proses pembelajarannya mengaktifkan peserta 

didik dalam membaca al-Qur’an dan disertai 

dengan lagu-lagu tartil yang disesuaikan dengan 

kaidah-kaidah Ilmu Tajwid. 

Adapun aturan-aturan dalam 

pembelajaran al-Qur’an metode ini adalah 

meliputi: 
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1. Penerapan metode at-Tartil harus dilakukan 

oleh ustadz/ustadzah yang sudah 

mendapatkan syahadah mengajar terlebih 

dahulu dari Biro TPQ. Sedangkan dalam 

penerapan Metode at-Tartil ini dalam setiap 

Jilidnya terdapat bmateri pelajaran dua cara 

mengajarkannya, selain itu juga terdapat 

pokok-pokok pelajaran di setiap jilidnhya dan 

dengan menggunakan strategi klasikal dan 

privat individual sebagai evaluasinya. 

2. Kedua, upaya yang dilakukan oleh guru 

dalam meningkatkan pembelajaran baca tulis 

al-Qur’an adalah dengan adanya pembinaan 

dan penataran secara berkelanjutan yang 

dilakukan oleh Biro TPQ. Dalam bacaan At-

Tartil akan dinilai setiap hari dan dicatat 

hasilnya pada evaluasi harian oleh gurunya 

masing-masing agar diperhatikan oleh orang 

tuanya di rumah. Diadakannya imtihan setiap 

tahun dan diadakan imtas bagi yang sudah 

lulus jilid 6 (bacaan Gharib yang ada di jilid 

6) . Terdapat empat kemponen atas yang 

menjadikan metode at-Tartil lebih praktis dan 

lebih cepat dibandingkan dengan metode lain, 

yaitu: 

1) Materi diberikan dalam bentuk lisan dan 

tulisan. 

2) Masa yang diperlukan hanya 27 kali 

pertemuan untuk Tartil I dan 22 kali 

pertemuan untuk Tartil II (I kali 
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pertemuan 45-60 menit). Dalam masa 4 

bulan murid/pelajar Insya Allah mampu 

membaca dan menulis al-Qur’an dengan 

baik dan benar. Masa 4 bulan tersebut 

sudah termasuk masa untuk 

mengevaluasi, sekiranya ada diantara 

murid/pelajar yang agak lambat belajar. 

3) Adanya matri wajib yang harus diberikan 

yaitu Seni Tartilul Qur’an. 

4) Adanya materi menulis ayat al-Qur’an 

dengan baik yang telah disediakan 

lagsung dalam buku yang digunakan. 

d. Metode Pembelajaran Iqro’ 

Metode iqro’ adalah suatu metode 

membaca al-Qur’an yang menekankan lagsung 

pada latihan membaca. Adapun buku panduan 

iqro’ terdiri dari 6 jilid di mulai dari tingkat 

yang sederhana, tahap demi tahap sampai pada 

tingkatan yang sempurna. 

Metode iqro’ ini dalam prakteknya tidak 

membutuhkan alat yang bermacam-macam, 

karena ditekankan pada bacaannya (membaca 

huruf al-Qur’an dengan fasih). Bacaan lagsung 

tanpa dieja. Artinya di perkenalkan nama-nama 

huruf hijaiyah dengan cara belajar siswa aktif 

(CBSA) dan lebih bersifat individual. 

Metode pembelajaran ini pertama kali 

disusun oleh H. As’ad Humam di Yogyakarta. 

Buku metode iqro’ ini disusun/dicetak dalam 
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enam jilid sekali. Di mana dalam setiap jilidanya 

terdapat petunjuk mengajar dengan tujuan untuk 

memudahkan setiap peserta didik (santri) yang 

akan menggunakannya, maupun ustadz/ustadzah 

yang akan menerapkan metode tersebut kepada 

santrinya. Metode Iqro’ ini termasuk salah satu 

metode yang cukup dikenal dikalangan 

masyarakat, karena metode ini sudah umum 

digunakan ditengah-tengah masyarakat 

Indonesia. 

Sebelum K.H. As’ad Humam 

meluncurkan metode Iqro’ memang sudah ada 

metode membaca al-Qur’an yang dimanfaatkan 

oleh umat islam Indonesia antara lain dalam 

metode juz Amma, methode Al-Banjary, metode 

Al-Barqy dan banyak metode lainnya. K.H 

As’ad Humam dalam menyusun karyanya ini 

juga berdasarkan metode yang sudah ada 

sebelumnya. Tapi begitu metode Iqro’ muncul, 

sekitar tahun 1988 langsung mendapat sambutan 

hangat masyarakat. Sebab metode yang 

digunakan juga praktis dan membuat anaak kecil 

bisa cepat membaca al-Qur’an dengan fasih dan 

tartil, padahal sebelumnya anak-anak seusia TK 

umumnya belum bisa membaca al-Qur’an. 

Metode Iqro memang sudah diakui dan 

dimanfaatkan banyak orang. Pemerintah sendiri 

juga telah meganugrahkan penghargaan kepada 

K.H As’ad Humam atas hasil karyanya ini. 
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Tahun 1991 Mentri Agama RI (waktu H 

Munawir Sjadzali MA. Menjadikan TKA /TPA 

yang didirikan K.H. As’ad Humam di kampung 

selokraman Kotagede Yogya sebagai balai 

litbang LPTQ Nasional, yang berfungsi sebagai 

Balai Latihan dan pengembangan dan lembaga 

pengembangan Tilawatil Qur’an. 

Dari waktu kewaktu metode Iqro 

semakin memasyarakat. Bukan saja masyarakat 

sekitar yang memanfaatkannya, tetapi merebut 

masyarakat pelosok di DIY, berbagai daerah 

diluar DIY, bahkan akhirnya merebut ke seluruh 

indonesia. Yang mempermudah persebaran 

metode ini antara lain karena keiklasan K.H 

As’ad Humam dan para anak buahnya di 

sekretariat Team Tadarus AMM Kota Gede, 

yang merupakan markas dan cikal bakal 

TKA/TPA Sebagai realisasi pengajar metode 

Iqro terhadap masyarakat yang datang dan ingin 

memanfaatkan metode ini. 

Metode Iqro terdiri dari 6 jilid dengan 

variasi warna cover yang memikat perhatian 

anak TK al-Qur’an. Selain itu, didalam masing-

masing jilid dari buku panduan Iqro’ ini sudah 

dilengkapi dengan bagaimana cara membaca 

dan petunjuk mengajarkan santri. 

Ada 10 macam sifat-sifat buku 

Iqro’yaitu: 
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Bacaan Lagsung, CBSA (Cara Belajar 

Siswa Aktif), Prifat, Modul, Asistensi, Praktik, 

Sistematis, Variatif, Komunikatif, Fleksibel. 

Sedangkan Bentuk-bentuk pengajaran 

dengan metode Iqro’ antara lain : 

(1) TK al-Qur’an. 

(2) TP al-Qur’an. 

(3) Digunakan pada pengajian anak-anak di 

masjid/musholla. 

(4) Menjadi materi dalam kusus baca tulis al-

Qur’an. 

(5) Menjadi program ekstra kurikuler sekolah. 

(6) Digunakan di majelis-majelis taklim. 

Adapun kelemahan dan kelebihan 

metode Iqro’ adalah : 

Kelebihan : 

(1) Menggunakan metode CBSA, jadi bukan 

guru yang aktif melainkan santri yang 

dituntut aktif. 

(2) Dalam penerapan menggunkan klasikal 

(membaca secara bersama) privat, maupun 

cara eksistensi (santri yang lebih tinggi jilid-

nya dapat menyimak bacaan temannya yang 

berjilid rendah). 

(3) Komunikatif artinya jika santri mampu 

membaca dengan baik dan benar guru dapat 

memberikan sanjungan, perhatian dan 

penghargaan. 
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(4) Bila ada santri yang sama tingkat 

pelajaranya, boleh dengan sistem tadarus, 

secara bergilir membaca sekitar dua baris 

sedang lainnya menyimak. 

(5) Bukunya mudah di dapat di toko-toko. 

Kekurangan : 

(1) Bacaan-bacaan tajwid tak dikenal sejak dini. 

(2) Tak ada media belajar. 

(3) Tak dianjurkan menggunakan irama 

murottal. 

3. Tinjauan Tentang Metode Qiroati 

a. Latar Belakang Metode Qiraati 

Metode qiraati merupakan sebuah 

metode pembelajaran al-Qur’an dikalangan 

masyarakat, khususnya di Taman-taman 

pendidikan al-Qur’an (di TPQ Indonesia) 

metode qiraati pertama kali disusun oleh H. 

Dahlan Salim Zarkasyi dari Semarang Jawa 

Tengah Indonesia. Metode Baghdadiyah 

digunakan oleh umat islam hampir diseluruh 

dunia. Dengan metode ini banyak kaum 

muslimin yang mahir dalam membaca al-Qur’an 

walaupun membutuhkan waktu yang relatif lama 

untuk pengajarannya.17 

Dimulai dari kenyataan diatas kemudian 

H. Dahlan Salim Zarkasyi menggagas metode 

baru dengan alasan metode lama dipandang 

                                                           
17Harapan, Sadar,Pejelasan Lengkap Pembelajarn Metode 

Qiroati(Depok: Laboratorium Pengembangan Metode Qiroati, 2002), 1. 
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kurang efektif mengkontruksi atau menjadikan 

para anak didik untuk lancar membaca al-

Qur’an. Dari eksperimen yang beliau lakukan 

dengan cara anak didik yang belajar dengan 

metode Baghdadiyah dikumpulkan dan 

ditanyakan abjad hijaiyah, hasilnya anak didik 

mampu dengan lancar menghafalkannya. 

Namun ketika ditanya abjak huruf hijaiyah 

dengan sebagaian lainnya ditutup (yang tidak di 

tanyakan) hasilnya ternyata mereka tidak bisa 

membacanya kecuali yang ditutupinya itu 

dibuka.18 

Dari eksperimen yang beliau lakukan, H. 

Dahlan Salim Zarkasyi menggambil kesimpulan 

bahwa metode Baghdadiyah itu terlalu gampang 

dihafal namun kurang efektif mengkontruksi 

pemahaman pada diri anak didik. Pada tahun 

1986 diterbitkannya buku metode qiroati yang 

tersusun dari 8 jilid, setelah diadakan suatu 

kajian atau penelitian tentang efektifitas 

pembelajaran ditemukan suatu hasil yang kurang 

efektif (khusus dari aspek waktu) dan akhirnya 

disusun kembali dalam 6 jilid. 

Adapun dalam meningkatkan pengajaran 

al-Qur’an memerlukan alat peraga 

pembelajaran, diantara alat peraga atau 

perlengkapan pembelajaran al-Qur’an untuk usia 

Pra TK, SD adalah sebagai berikut: 

                                                           
18Ibid, 1 
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1) Peraga anak didik satu set. 

2) Peraga pendidik satu set. 

3) Peraga kelas 6 jilid dan ghorib. 

Adapun Visi dari metode qiraati adalah 

menyampaikan ilmu bacaan al-Qur’an dengan 

benar dan tartil, bukan menjual buka, Sedangkan 

misinya adalah mebudayakan bacaan al-Qur’an 

yang benar dan memberantas bacaan al-Qur’an 

yang salah kaprah, Adapun amanah dari metode 

qiraati yaitu: 

1) Jangan mewariskan kepada anak didik 

bacaan al-Qur’an yang salah karena yang 

benar itu mudah. 

2) Harus diajarkan oleh pendidik yang sudah 

lulus qiroati jangan yang hanya asal bisa 

membaca al-Qur’an. 

3) Harus melakukan pembinaan bagi 

pendidikan yang belum lulus taskheh qiroati 

sambil berjalan untuk meyampulkan materi 

yang telah menguasai dengan matang. 

 

 

b. Pengertian Metode Qiroati 

Metode Qiroati adalah suatu metode 

membaca al-Qur’an yang langsung memasukan 



54 

 
 

dan mempraktekkan bacaan tartil sesuai dengan 

qoidah ilmu tajwid.19 

Dari pengertian diatas dapat diketahui 

bahwa dalam metode qiroati terdapat dua pokok 

yang mendasari yakni: membaca al-Qur’an 

secara lagsung dan pembiasaan pembacaan 

dengan tartil sesuai ilmu tajwid. Membaca al-

Qur’an secara lagsung maksudnya adalah: dalam 

pembacaan jilid ataupun al-Qur’an tidak dengan 

cara mengijah akan tetapi dalam membacanya 

harus secara lagsung. 

c. Faktor yang Mendukung dan Menghambat 

Metode Pengajaran Al-Qur’an 

Dalam meningkatkan kualitas 

pendidikan khusunya kemampuan membaca dan 

menulis al-Qur’an tidak lepas dari faktor-faktor 

yang dapat mendukung dalam pengembangan 

pengajaran, antara lain: 

1) Anak didik 

Anak didik yaitu pihak yang dididik, 

paihak yang diberi anjuran-anjuran, norma-

norma, dan berbagai macam pengetahuan dan 

ketrampilan, pihak yang dihumanisasikan.20 

                                                           
19H. M. Nur Shodiq, Achrom, Koordinator Malang III, Pendidikan 

dan Pengajaran Sistem Qoidah Qiroati, (Ngembul Kalipare; Pondok 
Pesantren Salafiyah Sirotul Fuqoha’ II), 11. 

20Amien Dien Indra Kusuma, Pengantar Ilmu Pendidikan, 
(Malang: Usaha Nasional, 1973), 134 
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Menurut Slameto ada faktor-faktor 

yang mempengaruhi perubahan pada anak 

didik, yaitu: 

a) Faktor intern yaitu kondisi dan situasi 

yang ada dalam diri anak didik itu 

sendiri. Dalam hal ini berhubungan 

dengan kebutuhan internal atau 

kebutuhan primer manusia, seperti: 

1) Kebutuhan fisiologis, yaitu 

kebutuhan jasmani manusia, 

misalnya kebutuhan makan, 

minuman, tidur, istirahat dan 

kesehatan. 

2) Kebutuhan keamanan, manusia 

membutuhkan ketentraman dan 

keamanan jiwa, perasaan kecewa, 

dendam, takut kegagalan, 

kegoncangan emosi lain yang dapat 

mengganggu kelancaran belajar 

seseorang. 

3) Kebutuhan akan status, misalnya 

keinginan akan keberhasilan. 

4) Kebutuhan akan self actualization, 

belajar yang efektif dapat diciptakan 

untuk memenuhi keinginan yang 

dicita-citakan oleh karena itu, anak 

didik harus yakin bahwa dengan 

belajar akan dapat membantu 
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tercapainya cita-citaya yang 

diinginkan. 

5) Kebutuhan untuk memahami dan 

mengerti, yaitu kebutuhan untuk 

memuaskan rasa ingin tahu, 

mendapatkan pengetahuan, informasi 

dan untuk mengerti sesuatu hanya 

melalui belajarlah upaya pemenuhan 

kebutuhan ini dapat terwujud. 

6) Kebutuhan estetik, yaitu kebutuhan 

yang dimanifestasikan sebagai 

kebutuhan akan keteraturan. 

b) Faktor ekstern yaitu kondisi dan situasi 

yang ada dalam diri pribadi anak didik. 

Faktor ini lebih berkaitan dengan keadaan 

lingkungan fisik, karena lingkungan fisik 

yang baik dan teratur juga akan 

menentukan keberhasilannya dalam 

belajar. Misalnya ruang kelas harus 

bersih, ruangan yang cukup tenang (tidak 

gelap yang dapat mengganggu mata), 

ventilasi dan pengantian udara yang baik 

dan cukup, sarana yang diperlukan seperti 

buku dan lai sebagainya.21 

2) Pendidik 

Pendidik merupakan salah satu 

faktor pengajaran yang sangat penting 

                                                           
21Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya, 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 54-60 
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karena pendidik adalah yang akan 

bertanggung jawab dalam pembentukan 

kepribadian anak didiknya. Pendidikan 

memegang peran penting dalam proses 

pembelajaran membaca al-Qur’an, karena 

pendidikan diharapkan dapat membawa 

anak didik mempunyai wawasan yang luas 

tentang Ilmu pengetahuan serta 

kewibawaan. 

Kegiatan pendidik sebagai tenaga 

pengajar dalam pembelajaran al-Qur’an 

yaitu: 

a) Harus megetahui terlebih dahulu apa 

yang harus dikerjakan, kedudukannya 

sebagai pendidik mengharuskan dia 

mempelajari atau mendapat informasi 

tentang materi yang akan diajarkan. 

b) Harus mengerti secara keseluruhan 

bahan yang akan diberikan kepada anak 

didik. 

c) Harus mempunyai kemampuan 

mengenali materi yang diajarkan dan 

menghubugkan dengan konteks 

komponen-komponen pendidikan secara 

keseluruhan. 

d) Harus mengamalkan terlebih dahulu 

informasi yang sudah didapat. 
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e) Harus dapat mengevaluasi proses dan 

hasil pendidikan yang sedang dan sudah 

dilakukan. 

f) Harus dapat memberikan hadiah dan 

hukuman sesuai dengan usaha dan 

motivasi dalam proses belajar 

mengajar.22 

Dari penjelasan diatas dapat 

diketahui bahwa seorang pendidik atau 

pendidik merupakan seorang pendidik yang 

berkedudukan sebagai pengelola, 

pembimbing pengawas dan pendamping 

serta perencana dalam pengembangan 

pendidikan membaca al-Qur’an agar 

pendidikan dapat melaksanakan tugas-

tugasnya dengan baik maka dibutuhkan 

adanya syarat-syarat kepribadian seseorang 

pendidik, antara lain:23 

a) Sehat jasmani dan rohani. 

b) Berakhlak baik. 

c) Memiliki kepribadian mukimin, muslim, 

dan muhsin. 

d) Taat untuk menjalankan agama 

(menjalankan syariat islam, dapat 

memberi contoh tauladan yang baik pada 

anak didiknya) 
                                                           

22Zakiah Drajat dan Zaini Muhtarom, Islam Untuk Disiplin Ilmu 
Pengetahuan, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), 152 

23Zainuddin dkk, Seluk –Beluk Pendidikan Al-Ghazali, (Jakarta: 
Bumi Aksara, 1991), 57 



59 

 
 

e) memiliki jiwa pendidikan dan rasa kasih 

sayang kepada anak didiknya dan iklas 

jiwanya tidak pilih kasih. 

f) Memiliki keakapan dan ketrampilan 

mengajar. 

g) Meguasai ilmu pengetahuan. 

3. Alokasi waktu 

Dalam pembelajaran al-Qur’an 

tentunya membutuhkan waktu-waktu yng 

tepat dan baik sehinggga dapat menunjang 

keberhasilan proses belajar mengjar dan 

dapat menapai tujuan yang diharapkan. 

Untuk itu waktu pengajaran al-Qur’an 

tidaklah mungkin secara optimal 

dilaksanakan satu jam tanpa diatur 

seefektif mungkin. Oleh karena itu, dalam 

penggunaan waktu yang sedikit ini harus 

benar-benar dijadwal dengan baik. 

4. Pembelajaran Al-Qur’an Metode Qiraati 

a. Konsep Umum Metode Qiraati 

1) Sejarah metode Qiraati 

Metode qiraati merupakan sebuah 

metode pembelajaran al-Qur’an dikalangan 

masyarakat, khususnya di taman pendidikan 

al-Qur’an (di TPQ Indonesia) metode qiraati 

pertama kali disusun oleh H. Dahlan salim 

Zarkasyi dari Semarang Jawa Tengah 

Indonesia. Dari metode ini banyak kaum 

muslimin yang mahir dalam membaca al-
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Qur’an walaupun membutuhkan waktu relatif 

lama untuk pengajarannya. Metode ini diberi 

istilah dengan nama “QIRA’ATI” dibaca 

“QIRO’ATI” yang artinya BACAANKU        

(pada saat itu ada sepuluh jilid) 

Memperhatikan perjalanan sejarah 

penyusunan metode qiraati, tampaknya KH. 

Dachlan Salim Zarkasyi sangat didukung 

oleh para kyai ummul Qur’an, walaupun 

menurut penuturanya beliau ini bukan 

bukanlah santri namun kehidupannya selalu 

dekat dengan para kyai sehingga tampak 

tawadhu, mukhtish, dan beribawa. Atas restu 

para Kyai, metode qiraati selanjutnya 

menyebar luas dan digunakan sebagai materi 

dasar dalam pengajaran baca tulis al-Qur’an 

di masjid, madrasah, TKA, TPA, TPQ, 

pesantren dan sekolah umum.24 

Dimulai dari kenyataan diatas 

kemudian H. Dahlan Salim Zarkasyi 

menggagas metode baru dengan alasan 

metode lama dipandang kurang efektif 

mengkontruksi atau menjadikan para anak 

didik untuk lancar membaca al-Qur’an. Dari 

eksperimen yang beliau lakukan dengan cara 

anak didik yang belajar dengan metode 

Baghdadiyah dikumpulkan dan ditanyakan 

abjad hijaiyyah, hasilnya anak didik mampu 

                                                           
24 http:// www.gokkri.com/2010/01/sejarah-qira’ati.html 
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dengan lancar menghafalkannya. Namun 

ketika ditanya abjad huruf hijaiyyah dengan 

sebagian lainnya ditutupi hasilnya ternyata 

mereka tidak bisa membacanya kecuali yang 

ditutupinya itu di buka. 

Dari eksperimen yang beliau lakukan, 

H. Dahlan Salim Zarkasyi mengambil 

kesimpulan bahwa metode Baghdadiyah itu 

terlalu mudah dihafal namun kurang efektif 

mengkontruksi pemahaman dari anak didik. 

Pada tahun1986 diterbitkannya buku metode 

qiraati yang tersusun dari 10 jilid, setelah 

diadakannya suatu kajian atau penelitian 

tentang efektifitas pembelajaranny ditemukan 

suatu hasil yang kurang efektif (khusus dari 

aspek waktu) dan akhirnya disusun kembali 

dalam 6 jilid.25 

a) Target belajar buku Qiraati 

Secara umum target yang 

diharapkan dalam belajar membaca al-

Qur’an dengan menggunakan  buku 

metode qiraati adalah: 

“Mampu/dapat membaca al-Qur’an 

dengan tartil sesuai dengan kaidah 

tajwid yang mutawatir dari Rasulullah 

Saw.” 

                                                           
25Wahidatul Maghfiroh, “Penerapan Baca-Tulis Al-Qur’an dengan 

Metode Qiraati di Madrasah Ibtidaiyyah Miftahul Ulum Kemlagi 
Mojokerto,” (Skripsi, UIN, Malang, 2016), 34-35. 
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b) Tashih atau tes kenaikan 

Tashih atau tes kenaikan jilid 

(buku qiraati) dilakukan oleh kepala 

sekolah atau guru penguji (atau yang 

keduanya sudah memiliki syahadah 

qiraati) dengan cara menunjuk beberapa 

suku kata atau kalimat/ayat secara acak, 

tidak berurutan yang terdapat pada buku 

qiraati atau al-Qur’an. 

Syarat naik/lulus tashih: 

1) Dalam sekali tunjuk (pada satu suku 

kata/kalimat yang dipilih) murid 

harus secara cepat membaca dengan 

lancar, baik dan benar yakni: 

a) Tanpa terputus-putus dalam 

membacanya, dan tanpa ada suara 

panjang (untuk buku qiraati pra 

TK dan jilid 1). 

b) Tanpa ada kesalahan dalam 

membaca (untuk buku qiraati jilid 

II sampai VI serta al-Qur’an). 

2) Pada waktu tashih, murid tidak boleh 

berfikir terlebih dahulu pada satu 

kata/kalimat yang ditunjuk. Jika 

berfikir dahulu berarti murid yang 

bersangkutan belum sempurna 

menguasai pelajaran yang telah 

diajarkan. 
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3) Dalam membaca tidak boleh 

lamban/lambat. Jika dinaikkan maka 

murid yang bersangkutan akan 

kesulitan dalam mengikuti pelajaran 

pada jilid-jilid selanjutnya dan akan 

merepotkan guru pengajar.26 

b. Metode sorogan 

Sorogan berasal dari kata sorog artinya 

menyodorkan yaitu bentuk belajar-mengajar 

dimana kyai hanya menghadapi seorang santri 

atau sekelompok kecil yang masih dalam tingkat 

dasar. Sistem pengajaran dengan pola sorogan 

dilaksanakan dengan jalan santri yang biasanya 

pandai menyorogkan sebuah kitab kepada kyai 

untuk membaca di hadapan kyai itu. 

c. Pedoman buku Qiraati 

Cara mengajar buku qiraati untuk SD 

dan SMP/SMU tidaklah jauh berbeda hanya 

disesuaikan dengan usia murid yang sedang 

belajar. Setelah selesai dengan buku qiraati jilid 

VI, maka murid melanjutkan ke kelas al-Qur’an 

untuk melancarkan bacaannya. Setelah murid 

dapat membaca al-Qur’an dengan lancar, maka 

murid diajarkan materi bacaan ghorib/musykilat 

dikuasai, murid naik ke kelas ilmu tajwid 

                                                           
26Dachlan Salim Zarkasyi, Pedoman Metode Praktis Pengajaran 

Ilmu Al-Qur’an Qiraati(Semarang : Yayasan Pendidikan Al-Qur’an 
Raudhatul Mujawwidin, 1986), 1-2. 
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dengan baik, maka murid tersebut dapat 

dinyatakan khatam pendidikan al-Qur’an. 

d. Syarat menjadi guru BTQ dengan metode 

Qiraati 

Guru yang akan mengajarkan ilmu 

bacaan al-Qur’an dengan menggunakan Metode 

qiraati syaratnya adalah guru tersebut harus 

ditashih terlebih dahulu bacaan al-Qur’annya. 

Adapun bagi seorang kepala sekolah 

berhak mantashih/mengetes calon guru yang akan 

mengajar, apakah layak mengajar atau tidak. 

Ketentuan bagi seorang guru dalam mengajarkan 

buku Qiraati adalah sebagai berikut: 

 

No Hasil Tashih 
Belajar 
Qiraati 

Mengajar 
Qiraati 

1. Tidak memenuhi target Qi 
jilid I 

Qi jilid I 
Belum 
boleh 

2. Tidak memenuhi target Qi 
jilid II 

Qi jilid II 
Belum 
boleh 

3. Tidak memenuhi target Qi 
jilid III 

Qi jilid  III 
Qi jilid I & 
II 

4. Tidak memenuhi target Qi 
jilid IV 

Qi jilid IV 
Qi jilid I-
III 

5. Tidak memenuhi target Qi 
jilid V 

Qi jilid V 
Qi jilid I-
IV 

6. Tidak memenuhi target Qi 
jilid VI 

Qi jilid VI Qi jilid I-V 

7. Tidak teliti dalam 
membaca 

Qi jilid VI Qi jilid I-V 

8. 
Gegabah dalam membaca Qi jilid III 

Qi jilid I & 
II 

9. Belum/tidak tahu bacaan 
Gharib/Musykilat dan hati-

Ghorib/Mu
sykilat 

Qi jilid I-
VI &Al-
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No Hasil Tashih 
Belajar 
Qiraati 

Mengajar 
Qiraati 

hati Qur’an 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif, yaitu penelitian kualitatif memeliki 

karakteristik-karakteristik dilakukan pada kondisi yang 

alamiah, langsung kesumber data dan peneliti adalah 

instruman kunci, penelitian kualitatif lebih bersifat 

deskriptif, data yang terkumpul berbentuk kata-kata 

atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka, 

penelitian kualitatif melakukan analisis secara induktif, 

penelitian kualitatif lebih menekankan makna (data 

dibalik yang teramati).27 

 

B. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang 

digunakan adalah studi kasus yaitu uraian penjelasan 

komprehensif mengenai berbagai aspek seorang 

individu, suatu kelompok, suatu organisasi (komunitas), 

suatu program, atau situasi sosial.28 

Dalam Penelitian ini penulis terjun langsung 

kelapangan untuk mengamati proses belajar mengajar 

Baca Tulis al-Qur’an (BTQ), dan peristiwa yang diteliti 

                                                           
27Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 

2005), 9-10. 
28Dedi Mulyana, Metodelogi Penelitian Kualitatif, Paradikma 

Baru Ilmu Komunikasi, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2004), 201. 
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dalam penelitian ini tentang bagaimana pelaksanaan 

pendidikan (BTQ) dengan metode qiraati, apa saja 

kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan 

(BTQ), Serta apa dampak implementasi pendidikan 

(BTQ) dengan metode qiraati kemudian 

mendiskripsikan dan menganalisis data-data yang 

berkaitan dengan obyek penelitian tersebut. 

 

C. Kehadiran penelitian 

Cirikhas penelitian kualitatif tidak dapat 

dipisahkan dari pengamatan berperan serta, sebab 

penelitianlah yang menentukan keseluruhan 

sekenarionya.29 Maka dalam penelitian ini, peneliti 

bertindak sebagai instrumen kunci, yaitu peneliti sebagi 

pengumpul data melalui obserfasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti sebagi aktor 

sekaligus sebagai pengumpul data, data dan peran 

peneliti sebagi partisipan aktif dengan melakukan 

interaksi sosial dengan subjek yang diteliti dalam 

lapangan disusun secara sistematis.  

 

D. Lokasi penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi di 

Mi Al-Huda Ploso Pacitan, di lembaga ini para murid 

menggunakan metode qiraati dalam membaca al-

                                                           
29Lexy Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT 

Remaja Rosda Karya, 2000), 117 
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Qur’an, Peneliti diharapkan menemukan hal-hal yang 

bermakna baru. 

 

E. Sumber data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah kata-

kata dan tindakan, selebihnya adalah tambahan, seperti 

dokumen dan lainya. Dengan demikian sumber data 

dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan 

sebagai sumber data utama, sedangkan data tertulis 

adalah sumberdata tambahan.30 

 

F. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah 

yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan 

utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 

mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti 

tidak akan mendapatkan data yang memenuhi tanda 

data yang ditetapkan. 

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam 

berbagai seting, berbagai sumber, dan kualitatif terdapat 

empat macam teknik pengumpulan data yaitu observasi, 

wawancara, dokumentasi dan gabungan atau 

triangulasi.31 

 

                                                           
30Suharsismi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktik, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 156. 
31Sugiyono, Metodelogi Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&D (Bandung: Alfabeta, 2006), 224-225  
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1. Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data 

yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan 

disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan 

atau prilaku objek sasaran. Orang yang melakukan 

observasi disebut terobservasi (observe).32 Dalam 

arti yang luas observasi sebenarnya tidak hanya 

terbatas pada pengamatan langsung terhadap gejala 

yang diteliti untuk kemudian mengadakan catatan 

seperlunya. Metode ini penulis gunakan untuk 

mendapatkan data tentang kondisi serta letak 

geografis MI Al-Huda Ploso Pacitan, kegiatan 

belajar mengajar baca Tulis al-Qur’an (BTQ) dan 

lain-lain. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan 

maksut tertentu. Percakapan tersebut dilakukan 

oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviwer) 

yang mengajukan pertanyaan dan yang 

diwawancarai (interviwee) yang memebrikan 

jawaban atas pertanyaan itu.33 Wawancara 

kualitatif merupakan salah satu cara teknik untuk 

mengumpulkan data dan informasi. Wawancara 

yang dilakukan adalah wawancara kualitatif. 

Artinya, penelitian mengajukan pertanyaan 

                                                           
32Abdurrohman Fahtoni, Metodelogi Penelitian dan Teknik 

Penyususnan Skripsi, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 104-105.  
33Basrawi Suwardi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2008),127 
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pertanyaan secara lebih bebas dan leluasa, tanpa 

terikat oleh suatu suasana pertanyaan yang telah 

dipersiapkan sebelumnya.34 Jenis wawancara yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah semi 

terstruktur, dimana dalam pelaksanaanya lebih 

bebas jika dibandingkan dengan wawancara 

tersetruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini 

adalah untuk menemukan permasalahan, dimana 

pihak yag diajak wawancara dimintai pendapat dan 

ide-idenya. Dalam melakukan wawancara peneliti 

perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa 

yang dikemukakan oleh informan.35 

Adapun yang menjadi responden dalam 

wawancara ini adalah Bapak/Ibu guru yang 

mengampu mata pelajaran Baca Tulis al-Qur’an 

(BTQ). 

Metode wawancara ini penulis gunakan 

untuk mendapatkan data-data yang berkaitan 

dengan penerapan pendidikan Baca Tulis al-Qur’an 

(BTQ) dengan metode qiraati, Kendala yang 

dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan (BTQ) 

dengan metode qiraati siswa kelas IV dalam 

mengikuti pelajaran Baca Tulis al-Qur’an (BTQ), 

Apa dampak implementasi pedidikan (BTQ) 

dengan metode Qiroati siswa pada pelajaran Baca 

                                                           
34Djunaidi Ghoniy & Fauzan Almanshur, Metode Penelitian 

Kualitatif, (Jokjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 176. 
35Ibid, 176 
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Tulis al-Qur’an (BTQ) di MI Al-Huda Ploso 

Pacitan. 

3. Dokumentasi 

Dokumen merupakan sarana pembantu 

peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi 

dengan cara membaca surat- surat, pengumuman, 

iktisar rapat, pernyataan tertulis kebijakan tertentu 

dan bahan- bahan tulisan lainnya. Metode 

pencarian data ini sangat bermanfaat karena dapat 

dilakukan dengan tanpa mengganggu objek atau 

sasaran penelitian. Peneliti dengan mempelajari 

dokumen- dokumen tersebut dapat mengenalkan 

budaya dan nilai- nilai yang dianut oleh objek yang 

diteliti. 

Penggunaan dokumen ini berkaitan dengan 

apa yang disebut analisis isi. Cara menganalisis isi 

dokumen ialah dengan memeriksa dokumen secara 

sistematik bentuk- bentuk komunikasi yang 

dituangkan secara tertulis dan bentuk dokumen 

secara objektif.36 

Metode dokumentasi ini digunakan untuk 

memperoleh data seperti data guru, data jumlah 

siswa, letak geografis, sejarah berdirinya sekolah, 

struktur organisasi, dan dokumen-dokumen lainnya 

yang ada relevansinya dengan penelitian di MI Al-

Huda Ploso Pacitan. 

                                                           
36Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif, 

(Yogyakarta: Gudang Ilmu, 2006), 225-226. 
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G. Teknik Analisi Data 

Teknik analisis data adalah proses mengatur 

urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, 

kategori, dan suatu uraian dasar.37 Tekniks analisis data 

dalam kasus ini menggunakan data analisis data 

kualitatif mengikuti konsep yang diberikan Miles dan 

Huberman, yang mana mereka mengemukakan bahwa 

aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara 

interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada 

setiap tahap penelitian samapai tuntas, sehingga datanya 

sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data meliputi: data 

redution, data display dan conglution drawing/ 

verifikation.38 

1. Reduksi  

Reduksi data merupakan proses pemilihan, 

pemusatan perhatian, pengabstraksian dan 

pentransformasian data kasar dari lapangan. Proses 

ini berlangsung selama penelitian dilakukan, dari 

awal sampai akhir penelitian. Dalam proses 

redukasi ini peniliti benar- benar mencari data yang 

benar- benar valid. Ketika peneliti menyaksikan 

kebenaran data yang diperoleh akan dicek ulang 

dengan informan lain yang dirasa lebih 

mengetahui.39 

 

                                                           
37Moleong, Metodologi Penelitian, 103. 
38Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, 91 
39Basrowi Suwandi, memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2008), 158. 
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2. Penyajian Data  

Penyajian data merupakan sekumpulan 

informasi tersusun yang memberi kemungkinan 

untuk menarik kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain berupa 

teks naratif, matriks, grafik, jaringan dan bagan. 

Tujuannya dalah untuk memudahkan pembaca dan 

menarik kesimpulan. Oleh karena itu sajiannya 

harus tertata secara apik. Penyajian data juga 

merupakan bagian dari analisis, bahkan 

mencangkup pula produksi data. Dalam proses ini 

peneliti mengelompokkan hal- hal yang serupa 

menjadi kategori atau kelompok satu, kelompok 

dua, dan seterusnya. Masing- masing kelompok 

tersebut menunjukkan tipologi yang ada sesuai 

dengan rumusan masalahnya. Dalam tahap ini 

peneliti juga melakukan display (penyajian) data 

secara sistematik, agar lebih mudah untuk dipahami 

interaksi antar bagian- baiannya dalam konteks 

yang utuh bukan segmental atau fragmental 

terlepas satu dengan yang lainnya.40 

3. Menarik Kesimpulan Atau Verifikasi 

Menarik Kesimpulan Atau Verifikasi 

hanyalah sebagian dari konfigurasi yang utuh. 

Makna- makna yang mungkin ada harus selalu diuji 

kebenaran dan kesesuaian sehingga validitas 

terjamin. Dalam tahap ini, peniliti membuat 

rumusan proporsi yang terkait dengan prinsip 
                                                           

40Ibid, 210 
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logika, mengangkatnya sebgai temuan penilitian, 

kemudian dilanjutkan dengan mengkaji secara 

berulang- ulang terhadap data yang ada, 

pengelompokan data yang sudah terbentuk, dan 

proporsi yang telah dirumuskan, selanjutnya yaitu 

melaporkan hasil penelitian lengkap dengan 

penelitian baru yang berbeda dengan temuan yang 

sudah ada.41 

 

H. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Dalam pengujian keabsahan data metode 

penelitian kualitatif menggunakan istilah yang berbeda 

dengan kuantitatif. Uji keabsahan data dalam 

penelitian kualitatif meliputi uji creadibility, 

transferability, dependability, confirmability.42 Dalam 

uji creadibility penulis menggunakan teknik: 

1. Pengamatan yang tekun 

Pengamatan yang tekun berarti melakukan 

pengamatan yang lebih cermat dan 

berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka 

kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat 

direkam secara pasti dan sistematis serta peneliti 

dapat memberikan deskripsi data yang 

akaurat.43Ketekunan pengamatan ini dilakukan 

peneliti dengan cara mengadakan pengamatan 

dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan 

                                                           
41Ibid, 210 
42

Ibid.,272. 
43Ibid.,272. 
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terhadap hal-hal yang berhubungan dengan 

pelaksanaan dari program Implementasi 

Pendidikan BTQ dengan metode qiraati di MI Al 

Huda Ploso Pacitan 

2. Triangulasi 

Teknik triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap 

data itu. Menurut Patton ada emapat macam 

triangulasi sebagai teknik pemeriksaan untuk 

mencapai keabsahan yaitu: 

a. Triangulasi data, yaitu menggunakan berbagai 

sumber data seperti dokumen, arsip, hasil 

wawancara, hasil observasi atau dengan 

mewawancarai lebih dari satu subjek yang 

dianggap memiliki sudut pandang yangberbeda. 

b. Triangulasi pengamat, yaitu adanya pengemat 

diluar peneliti yang turut memeriksa hasil 

pengumpulandata. 

c. Triangulasi teori, yaitu penggunaan teori yang 

berlainan untuk memastikan bahwa data yang 

dikumpulkan sudah memenuhisyarat. 

d. Triangulasi metode, yaitu penggunaan berbagai 

metode untuk meneliti suatu hal seperti metode 

wawancara danobservasi.44 

                                                           
44

 Affifuddin, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: CV Pustaka 
Setia, 2009), 143-144. 
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Uji transferability menunjukan derajat 

ketepatan atau dapat diterapkanya hasil penelitian 

kepopulasi dimana sampel tersebut diambil, oleh 

karena itu supaya orang lain dapat memahami hasil 

penelitian maka dalam membuat laporan harus jelas, 

rinci, sisitematis dan dapat di percaya. Sedangkan uji 

dependability sering disebut reabilitas. Penelitian 

yang reliable adalah apabila orang lain dapat 

mengulangi atau mereplikasikan proses penelitian 

tersebut. Pengujian ini dilakukan dengan cara 

melakukan audit terhadap keseluruhan proses 

penelitian, caranya yaitu dilakukan oleh pembimbing 

untuk mengaudit kegiatan penelitian. Yang 

terahiryaitu confirmability atau sering disebut uji 

obyektivitas penelitian, peletian dikatakan obyektif 

bila hasil penelitian telah disepakati oleh banyak 

orang.45 

 

I. Tahapan-tahapan Penelitian 

Tahap-tahap dalam penelitaian ini ada tiga 

tahapan dan ditambah dengan tahapan terahir dari 

peneliti yaitu:46 

1. Tahap Pra Lapangan, dalam tahap ini peneliti 
memulai dengan perumusan rencana penelitian, 
memilih lapangan, mengurus perizinan, menjajagi 
dan menilai keadaan lapangan, memilih dan 

                                                           
45 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 

276-277. 
46

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Bandung: PT 
Remaja Rosdakarya, 2009), 127-148. 
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memanfaatkan informan, menyiapkan 
perlengkapan penelitian dan yang menyangkut 
persoalan etika penelitian. 

2. Tahap pekerjaan Lapangan, dalam tahap ini 
kegiatan penelitian dibagi menjadi: 
a. Memahami latar penelitian dan persipan diri, 

dimana seorang peneliti juga harus mengingat 
masalahetika. 

b. Memasuki lapangan, peneliti harus membina 
keakraban hubungan, memahami dan 
mempelajari bahasa dari orang-orang yang ada 
dalam latar belakang penelitianya, serta ikut 
terjun serta berperan dalam penelitianya. 

c. Berperan serta sambil mengumpulkan data, 
peneliti harus memperhatikan keterbatasan 
waktu penelitian, mencatat data, dan 
melakukan penelitian lapangan. 

 Disini peneliti akan melakukan pengamatan 
tentang Implementasi Pendidikan BTQ dengan 
metode qiraati di MI Al Huda Ploso Pacitan, serta 
mengumpulkan data-data tambahan seperti sejarah 
Visi dan misi, profil dan data-data lainya yang 
dibutuhkan dalam melengkapi penelitian ini agar 
bisa menjadi penelitian yang mendapatkan hasil 
yang terbaik dan sempurna. 

3. Tahap Analisa Data, yaitu Peneliti menganalisa 
data-data yang diperoleh dalam bentuk dokumen, 
wawancara, dan observasi yang sedang dilakukan 
ditempat penelitian dan sesuai apa yang 

diharapakan peneliti serta kemudian dijadikan 
suatu dokumen penelitian. 
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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data Umum 

Pada bagian ini penulis akan membahas tentang 

gambaran umum objek penelitian yang meliputi sejarah 

berdirinya MI Al-Huda Ploso, letak geografis, struktur 

organisasi, keadaan siswa, keadaan guru dan karyawan 

serta sarana dan prasarana. 

1. Sejarah Berdirinya MI Al-Huda Ploso Pacitan. 

Pada penelitian ini, peneliti memilih MI Al-

Huda Ploso Pacitan sebagai lokasi penelitian. 

Adapun sejarah berdirinya MI Al-Huda Ploso 

Pacitan adalah bermula dari adanya masjid Peden, 

yang sekarang terkenal dengan nama masjid Al-

Huda. Masjid ini adalah masjid terbesar yang ada 

di Ploso Pacitan. Pada saat itu banyak sekali orang-

orang yang menuntut ilmu di masjid Al-Huda atau 

istilah lainnya adalah “nyantri”.Kegiatan nyantri 

ini dibawah bimbingan Mbah Umar yang mulai 

berlangsung sejak tahun 1946. 

Melihat banyaknya Anak yang menuntut 

ilmu, bahkan tidak sedikit yang berasal dari luar 

desa Ploso, Kyai Anwar, Bapak Abdul Ghoni, dan 

Bapak Danu Wirya berinisiatif mendirikan sekolah 

arab atau sekolah rakyat. Adapun tokoh muda saat 

mendirikan sekolah arab ini adalah Bapak Iskandar 

Suprapto. Tanah yang digunakan untuk mendirikan 
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sekolah arab ini adalah tanah wakaf dari Bapak 

Danu Wirya.  

Pada tahun 1956, sekolah arab ini berubah 

menjadi madrasah yang menggunakan kurikulum 

dalam kegiatan pembelajarannya. Walaupun 

sekolah arab ini sudah berubah menjadi madrasah, 

akan tetapi pelajaran yang diajarkan khusus 

pelajaran arab yaitu fiqih, al-qur’an hadist, aqidah 

akhlak, sejarah islam, dan bahasa arab. Madrasah 

rendah islam ini pada sore hari seperti TPA ( 

Taman Pendidikan al-Qur’an). 

Pada tahun 1958, madrasah rendah islam 

berubah seperti sekolah dasar lainnya dengan 

masuk pada pagi hari, dibawah pimpinan Bapak 

Iskandar Suprapto. Sebuah madrasah atau sekolah 

harus berada di bawah lembaga pendidikan. Maka 

diputuskan untuk membentuk sebuah yayasan, 

yang diberi nama Yayasan Perguruan Islam Al-

Huda. Adapun susunan pengurus yayasan itu 

adalah : 

Ketua : Bapak Syamsuri Arif. 

Sekretaris : Bapak Mahmud Al Hamid. 

Bendahara : Anis Sudjatno. 47 

 

 

                                                           
47 Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat yang merupakan 

saksi sejarah berdinya MI AL-HUDA Ploso yaitu Bapak Mahmud Al 
Hamid, ( 18 Februari 2019 ). 
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2. Letak Geografis MI Al-Huda Ploso Pacitan. 

Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al-Huda Ploso 

Pacitan merupakan lembaga pendidikan Islam yang 

menyiapkan calon intelektual muslim dan 

pemimpin yang berwawasan luas dan universal. 

Bernaung di bawah Kementerian Agama 

Kabupaten Pacitan, MI Al-Huda mengajarkan ilmu 

pendidikan Islam yang terbagi dalam beberapa 

bidang ilmu dalam mata pelajaran, seperti Aqidah 

Akhlaq, Fiqih, al-Qur’an al-Hadits, Fiqih dan 

Bahasa Arab. Tentunya tetap dengan ilmu 

pengetahuan umum lainnya. 

Lokasi MI Al-Huda Ploso secara geografis 

terletak di Kelurahan Ploso tepatnya di jalan KH. 

Wahid Hasyim nomor 66, merupakan daerah yang 

cukup padat penduduk di Kecamatan Pacitan. 

Lokasi tersebut termasuk wilayah yang cukup 

strategis karena dekat dengan pusat Kabupaten 

Pacitan, yakni sekitar 2 kilometer dari pusat kota. 

Keadaan tersebut membuat lokasi ini mudah untuk 

dijangkau alat transportasi dan sarana komunikasi. 

Secara geografis letak MI Al-Huda Ploso Pacitan 

dapat digambarkan sebagai berikut: 

a. Sisi utara berbatasan dengan dusun Kebon 

b. Sisi selatan berbatasan dengan dusun Peden 

c. Sisi barat berbatasan dengan RA Al-Huda Ploso 

d. Sisi timur berbatasan dengan dusun Kebon. 

 



81 

 
 

3. Profil Sekolah 

a. Identitas Madrasah 

Identitas MI al-Huda selengkapnya 

adalah sebagai berikut.48 

1) Nama Madrasah :  MI al-Huda  

2) Nomer Statistik :  1111235010044 

 Madrasah  

3) Nomer NPSN :  60714189 

4) Telpon  :  (0357) 881643 

5) E-mail  :  mialhuda@yahoo.com 

6) Nama Yayasan  : Yayasan Perguruan 

Islam al-Huda 

7) Tahun Berdirinya  :  1945 

8) Status Madrasah :  Swasta 

 

b. Visi, Misi dan Tujuan Madrasah 

MI Al-Huda Ploso sebagai lembaga 

pendidikan dibawah naungan Kementerian 

Agama memiliki visi dan misi yaitu:  

1) Visi 

Visi MI al-Huda adalah “Teladan 

dalam IMTAQ dan IPTEK, berprestasi 

akademis dan non akademis serta 

berwawasan kebangsaan.49 

 

                                                           
48 Lihat transkip Dokumentasi nomor 04/D/20-II/2019 
49 Lihat transkip dokumentasi nomer 03/D/20-II/2019. 
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2) Misi 

MI al-Huda merupakan lima butir 

misi untuk mencapai visi. Kelima butir Misi 

Mi al-Huda adalah a) Menyelenggarakan 

pendidikan agama secara praktis dan teoretis, 

b) Menerapkan dan membudayakan perilaku 

islami dalam keseharian, c) 

Menyelenggarakan pembelajaran bermutu 

berdasarkan IPTEKS, d) Melaksanakan 

pembinaan kesiswaan berdasarkan bakat dan 

kemampuan, e) Menanamkan patriotismen 

siswa melalui kegiatan upacara danHari besar 

nasional. 

3) Tujuan 

MI al-Huda selain merumuskan visi 

dan misi juga merumuskan tujuan yang 

tertuang dalam enam butir. Keenam butir 

rumusan tujuan MI al-Huda adalah  

a) Penguasaan ilmu pengetahuan dengan 

semangat belajar yang tinggi,  

b) Mngembangkan kreatifitas siswa melalui 

kegiatan intra dan ekstra kurikuler,  

c) Meningkatkan kinerja semua warga 

madrasah dalam upaya meningkatkan 

mutu,  

d) Mewujudkan budaya madrasah yang 

berkepribadian luhur dan bertaqwa 

kepada Allah SWT,  
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e) Mengupayakan tersedianya sarana dan 

prasarana pendukung pembelajaran yang 

lengkap dan berfungsi secara optimal, 

Menghasilkan lulusan yang mampu 

bersaing untuk melanjutkan kejenjang 

yang lebih tinggi. 

c. Kondisi Pendidikan dan Peserta Didik 

MI al-Huda memiliki jumlah 

keseluruhan personil sebanyak 25 orang. Dari 25 

orang tersebut adalah 20 orang Tenaga 

Guru/Pendidikan, dan 4 Tenaga Kependidikan, 

yaitu 3 orang Tata Usaha, 1 orang bagian 

kebersihan dan 1 orang satpam. 

Jumlah siswa MI al-Huda bisa dikatakan 

banyak jika dilihat keberadaanya yang berada di 

tengah-tengah sekolahan dan madrasah yang 

lain. Jumlah keseluruhan yaitu 403 anak laki-

laki dan perempuan dari 15 rombongan belajar. 

d. Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar 

Pelaksanaan proses belajar mengajar 

dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan 

Sabtu Pagi hari. Dengan jam masuk pukul 07:00 

WIB sampai dengan pukul 12:00 WIB.50 

Kurikulum yang digunakan saat ini adalah 

kurikulum KTSP 2006 untuk kelas 3 dan 6, 

Kurikulum kelas 1,2,4, dan 5.51 

                                                           
50Lihat transkip dokumentasi nomer 02/O/19-II/2019 
51Lihat transkip dokumentasi nomer 03/O/19-II/2019 
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e. Struktur Organisasi. 
Gambar 4.1 

Struktur Organisasi 
Madrasah Ibtidaiyah Al-Huda Ploso 
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B. Deskripsi Data Khusus 

Paparan data merupakan pengungkapan data 

yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan yang 

sesuai dengan masalah yang ada dalam skripsi, adapun 

data yang telah peneliti kumpulkan melalui observasi 

yang tidak hanya terbatas pada pengamatan lagsung 

terhadap gejala yang diteliti untuk kemudian 

mengadakan catatan seperlunya, Adapun yang menjadi 

responden dalam wawancara ini adalah Bapak/Ibu guru 

yang mengampu mata pelajaran Baca Tulis al-Qur’an 

(BTQ), Metode dokumentasi ini digunakan untuk 

memperoleh data seperti data guru, data jumlah siswa, 

letak geografis, sejarah berdirinya sekolah, struktur 

organisasi, dan dokumen-dokumen lainnya yang ada 

relevansinya dengan penelitian di Lembaga Sekolahan. 

1. Data Tentang  Bagaimana Pelaksanaan 

Pendidikan BTQ Dengan Metode Qiraati Di MI 

Al-Huda Ploso Pacitan. 

Sebagaimana kondisi siswa yang ada di MI 

al-Huda Ploso Pacitan Unggulan yang masih perlu 

adanya pelaksanaan pendidikan BTQ, dan 

madrasah ini pun bertujuan mewujudkan sumber 

daya manusia yang ber-IMTAQ, maka dari itu 

siswa harus bisa membaca al-Qur’an sebagai 

bentuk ketakwaan bagi umat islam Hal ini menjadi 

visi dan misi sekolah sebagaimana yang 

disampaikan oleh Muhamaad Fathur aziz M.Pd 

selaku kepala sekolah. Proses plaksanaan 

pembelajaran adalah salah satu faktor keberhasilan 
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guru dalam melaksanakan pembelajaran, guru 

dituntut profesional dalam memahami kondisi 

siswa dan menyesuaikan kalimat yang mudah 

difahami oleh siswa dalam pembelajaran ini. 

MI Al-Huda Ploso Pacitan menggunakan 

metode qiraati karena dianggap metode ini yang 

paling mudah bagi guru siapapun bisa mengajar 

dan siswa merasa ringan dengan proses 

pelaksanaanya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh 

Bapak M. Fatkhur Aziz M.Pd.I Selaku kepala 

sekolah Ketika peneliti melakukan wawancara, 

berikut penjelasanya : 
“Kenapa madrasah ini menggunakan metode 
ini,karena ketika itu para dewan guru ada yang sudah 
melakukan pemberdayaan, dan banyak sekali metode, 
ada nadliyah,qiro’ati, iqro’ seperti itu. Ketika itu, 
tahun 2001, kebetulan ada salah satu guru yang sudah 
membidangi makanya kita menggunakan metode ini, 
disamping itu metodenya tidak mengikat guru dengan 
metode harus punya shahadah itu tidak, Jadi meskipun 
guru tersebut belum punya syahadah bisa mengajar, 
dan dilihat pada kondisi siswa disini ini pas 
diterapkan. Jadi, harus sesuai dengan jilid yang 

dikuasai ustad/ustadzahnya”
52 

Begitu pula metode yang digunakan juga 

sebagai peran penting dalam proses belajar 

mengajar. Madrasah ini memiliki metode qiraati 

karena metode tersebut lebih mudah, guru tidak 

harus memiliki syahadah untuk mengajar 

menggunakan metode qiraati, selain itu juga terdapat 

                                                           
52 Lihat Transkip Wawancara nomer : 01/W/18-02/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian. 
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pelatihan metode qiraati untuk guru, namun waktu 

pelatihan itu tidak mengikat, sehingga lebih flaksibel 

karena guru dapat belajar sambil mengajar, tidak 

menyita waktu guru. Namun, dalam pengajaran 

harus disesuaikan dengan jilid sang 

ustadz/ustadzahnya. Misalnya jika ustadzah lulus 

hanya jilid satu saja maka yg harus mengajar hanya 

jilid tersebut dan tidak boleh jilid yang lain.  

Selanjutnya peneliti melakukan  observasi 

dan wawancara, observasi pertama peneliti 

mengikuti pelaksanaan kegiatan belajar siswa jilid 6, 

dan wawancara kepada gurunya. 

Dalam pelaksanaan kegiatan awal setelah 

guru mengetahui kondisi siswa dalam kelas / absen, 

siswa bersama-sama membaca surat pendek dan do’a 

sehari-hari sebagai bentuk hafalan, stelah itu 

bersama-sama siswa mulai membuka buku jilid, 

siswa membaca halaman sebelumnya yang sudah di 

pelajari atau muroja’ah, kemudian pada halaman 

yang sudah ditentukan guru membacakan dan siswa 

menyimak, dalam menyimak selama guru 

membacakan siswa menandai bagian-bagian ayat 

yang seharusnya dibaca berhenti atau di baca terus 

dan menyimak tanda-tanda bacaan tajwidnya, pada 

bagian ini guru mengulang sebanyak dua kali sambil 

guru menjelaskannya. Selanjutnya siswa menirukan 

membaca bersama-sama. Kemudian siswa membaca 

bersama-sama tanpa menirukan dan guru menyimak 

bacaan siswa serta mengoreksi bacaan siswa. 
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Pembaca dengan metode qiraati mengunakan lagu 

khas qiraati sendiri. Ketika membaca dilakukan 

dengan suara nyaring agar kompak dan bersemangat. 

Kemudian siswa maju kedepan kelas membaca satu-

satu dihadapan guru. Selama siswa maju satu persatu 

siswa yang lainya di perintah untuk menulis di buku 

masing-masing yang ditulis yaitu tulisan pada buku 

jilid, halaman yang telah dibaca ketika pertemuan 

hari itu. 

Berikut penjelasan singkat guru tentang 

pelaksanaan Baca Tulis al-Qur’an dengan metode 

qiraati pada kelas jilid 6 bapak Burhan, berikut 

penjelasanya: 
“pelaksanaan sesuai dengan RPP, tetapi lebih simple 
mengikuti aturan dari jam itu, di bagi beberapa waktu 
antara awal pembukaan, pemberian materi, drill maju 
perindividu, terakhir hafalan sebagai penunjang materi 
dan ini bisa di taruh di awal pembelajaran atau akhir 
pembelajaran.”

53 

 

Dalam proses pelaksanaan pada setiap kelas 

atau setiap tingkat memiliki perbedaan dalam 

mengajar menyesuaikan kondisi siswanya, tetapi 

proses pelaksanaan tetap mengikuti aturan yaitu 

RPP, jika pada kelas jilid 6 adalah kelas yang masuk 

dalam kategori tinggi akan berbeda dengan kondisi 

siswa kelas jilid 6 adalah kelas yang masuk dalam 

kategori tinggi akan berbeda dengan kondisi siswa 
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kelas rendah yaitu kelas jilid 3. Peneliti melihat 

disini guru harus lebih telaten dan lebih aktif 

mengondisikan siswa, tetapi dalam pelaksanaan 

tidak keluar dari aturan yang sudah ditetapkan. 

Pelaksanaan sama dengan yang telah peneliti 

jelaskan pada proses belajar dalam kelas. 

Peneliti melakukan wawancara dengan guru 

kelas jilid 3 yaitu dengan Bapak Muhamad Burhan, 

berikut penjelasanya: 
“Dalam kelas ini anaknyakan campuran ada yang 
lancar ada yang belum, dalam pedoman Qiroati harus 
klasikal dan anak-anak itu ada yang bosen karena tidak 
bisa baca, karena setiap anak kan beda-beda jadi saya 
lebih menekankan setelah baca itu menulis, dan tujuan 
saya lebih menekankan menulis itu supaya siswa 
membaca sambil menulis dalam hati tujuan biar bisa, 
walaupun begitu proses pelaksanaan tetap sama 

dengan RPP.”
54 

 

Keberhasilan siswa dalam belajar tersebut 

juga harus ada dukungan dari orang tua bukan hanya 

dari sekolah saja. 

Berikut peneliti melakukan wawancara 

dengan guru kelas marhalah ula yaitu Ibu Murniatin 

mengenai kelas tingkat tinggi, berikut penjelasanya: 
“Dalam pelaksanaanya, untuk kelas marhalah 
tingkatnya kan sudah tinggi yang dibaca sudah al-
qur’an bukan jilid lagi, dalam kelas marhalah 
sebenarnya dalam setiap pertemuanya sudah tidak ada 
lagi pembahasan  tentang tajwid hanya membaca saja, 
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seperti aturannya guru membaca siswa menirukan 
hanya saja kalau anak-anak saja yang membaca tidak 
tau tajwidnya bacaan yang benar itu seperti apa, tetapi 
metode yang digunakan tetap qiroati jadi kami para 
guru mempunyai waqof Ibtida’. Yang di semak anak-
anak jadi mereka menyimak yang dibacakan guru 
dengan menandai ayat bagian mana yang harus 
berhenti atau terus kan kalau misal berhenti / bernafas 
di tengah ayat kan tidak boleh jadi sudah di tentukan 
dari pusatnya. Dan buku tersebut hanya guru yang 
memiliki diterapkan ketika mengajar dan siswa 
menyimak. Untuk kelas ini sebenarnya tidak ada 
menulis murni membaca al-qur’an saja.”

55
 

 

Pelaksanaan setiap tingkatan kelas berbeda 

seperti yang sudah peneliti jelaskan pada bagian 

awal, pada kelas awal ada kelas pra jilid, kelas jilid 

1-6, dan yang terakhir kelas Marhalah, Marhalah di 

bagi menjadi 3 yaitu: Marhalah ula, Marhalah 

Wustho, dan Marhalah akhir. Peneliti juga melihat 

pada kelas tinggi atau kelas Marhalah, meskipun 

dalam satu metode proses pelaksanaanya berbeda 

dengan kelas jilid 1-6, kelas Marhalah tetap 

menyesuaikan RPP yang sudah ditentukan dan yang 

dibaca sudah al-Qur’an, untuk marhalah ula juz 1-

10, marhalah Wustho jiz 11-20, dan marhalah akhir 

juz 21-30. 

Meskipun dengan metode yang sama dan 

dengan tingkatan yang berbeda tetap menggunakan 

RPP, kelas tersebut hanya murni membaca al-Qur’an 
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yaitu juz 1-10 untuk marhalah ula, dalam kegiatan di 

dalam kelas guru menulis materi tajwid dan siswa 

menulis, setelah menulis guru membaca dan siswa 

menyimak serta menirukan, alasannya kenapa 

pemberian tajwid di berikan itu hanya sebagai 

pengingat, sebab terkadang siswa lupa dengan tanda-

tanda bacaanya bisa membacanya tetapi pembaan 

tajwidnya kurang tepat dan hal tersebut 

membawakan hasil, siswa bisa belajar lagi dan 

mampu menerapkan dengan tajwid yang tepat. 

Materi tajwid sudah diberikan ketika kelas jilid 1-6. 

Kelas Marhalah Ula siswa dan guru masuk 

kelas kemudian membaca do’a bersama-sama, 

selesai berdo’a guru memotifasi memberikan 

semangat, setelah itu awal materi guru menulis 

materi tajwid siswa menulisnya. Selesai menulis 

guru membacakan al-Qur’an dan siswa menyimak 

serta menandai bacaan surat yang dibacakan guru, 

guru membacakan ditandai dengan waqof Ibtida’ 

dalam metode tajuwid. Kemudian siswa membaca 

bersama-sama dan guru memberikan pertanyaan 

seputar bacaan tajwid, sambil mengingat-ingat 

materi tajwid. Kegiatan akhir siswa satu persatu 

kedepan disimak oleh guru setelah semua slesai 

berdo’a bersama dan pulang. 

Kegiatan menulis dan menghafal seperti surat 

pendek dan do’a sehari-hari itu hanya sebagai 

tambahan semua atau penunjang, tetapi juga menjadi 

target keberhasilan siswa belajar guru mendukung 
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pembelajaran yang lain dan juga kegiatan lainnya. 

Keadaan setiap kelas dan yang berbeda dan kondisi 

setiap individu yang terkandung membuat adanya 

kendala dan kesulitan yang dihadapi guru dan juga 

siswa itu sendiri, kendalanya yaitu, jika ada yang 

ketinggalan atau kurang faham akan tertinggal 

dengan teman yang lain guru mengajar sendiri 

supaya tidak tertinggal dengan teman yang lain. Dan 

jika ketika ada anak yang tidak naik jilid akan 

mengikuti kelas selanjutnya begitu pula seterusnya, 

akhirnya target yang diinginkan madrasah yaitu lulus 

munaqasah pada jilid 6 tidak terealisasikan, tetapi 

madrasah tidak membiarkan begitu saja target yang 

sudah ditentukan tersebut harus terealisasikan dan 

siswa yang tertinggal diperlukan kelas drill guna 

mencapai ketertinggalan dengan teman lainya, kelas 

drill di laksanakan pagi sebelum jam masuk kelas 

begitu seterusnya sampai lulus munaqosah kertika 

kelas 6. Tujuan dari ditargetnya kelas 6 harus sudah 

lulus munaqosah yaitu supaya nanti keluar dari 

madrasah tidak kesulitan dalam mengaji apalagi jika 

sudah di lingkungan masyarakat. 

Pelaksanaan pembelajaran Baca Tulis al-

Qur’an di madrasah ini walaupun yang menjalankan 

menyatakan lancar dan tidak sulit untuk diterapkan 

dan ada saja kendala yan g dialami dalam setiap 

kelasnya yaitu pada kondisi siswanya tetapi masih 

bisa di atasi dan mencapai tujuan yang diinginkan, 
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karena dalam prosesnyapun tidak begitu sulit dan 

rumit. 

2. Data tentang Kendala yang dihadapi dalam 

Pelaksanaan Pendidikan BTQ Dengan Metode 

Qiraati di MI Al-Huda Ploso Pacitan. 

Dalam pelaksanaan pendidikan pendidikan 

BTQ dengan metode qiraati di MI Al-Huda Poloso 

Pacitan tentu saja tidak selalu berjalan mulus, pasti 

selalalu mengalami suatu kendala. 

Berdasarkan dengan hasil observasi dan 

interview maka diperoleh informasi bahwa dalam 

pengajaran qiraati di MI Al-Huda Ploso Pacitan 

terdapat faktor penghambat sebagai berikut: 

a. Santri 

Dari hasil wawancara dengan 

ustadz/ustadzah, bahwa kendala yang dihadapi 

santri dalam pengajaran al-Qur’an dengan metode 

qiraati kendala tersebut diklasifikasikan menjadi 

dua faktor yakni: 

b. Faktor intern 

Adapun yang termasuk faktor dari diri 

santri adalah: 

(1) Dari sudut pandang santri, sulitnya memahami 

harakat al-Qur’an Rosm Usmany, terutama 

membedakan antara harakat dhummah diikuti 

Wawu sukun yang dibaca mad dengan 

dhummah yang diikuti Wawu yang tidak 

dibaca mad dan Ya’sukun yang tidak ada 
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harakat sukunnya dan harus dibaca mad, 

selain itu santri juga sering lupa cara 

membaca huruf Fawatihus-Suwar atau 

Nuroniyah. 
“Untuk santri Jilid III hendaknya sudah 
diajari/ditekankan pada pelajaran pokok 
dan bagaimana cara membaca huruf 
Fawatihus-Suwar/Nuroniyah dengan baik 
(dibiasakan setiap hari), karena dengan 
begitu santri akan lebih mudah untuk 
mengingat ketika santri akan tes Jilid 
ataupun ketika santri sudah tingkatan al-

Qur’an”.
56

 

(2) Kemampuan dan minat santri yang berbeda-

beda. Selain itu adanya santri yang kurang 

patuh kepada ustadz/ustadzahnya, sehingga 

ketika hafalan santri sulit untuk dikondisikan 

agar mereka tidak ramai sendiri. Sebagaimana 

yang diungkapkan oleh ustadz Burhan: 
Banyaknya santri yang kurang patuh 
kepada ustadz/ustadzahnya sehingga 
ketika KBM berlangsung santri pada 
ramai sendiri dan ini akan mengganggu 
santri yang lainnya. Begitu juga ketika 
santri diajak membaca alat peraga ataupun 
diajak hafalan mereka selalu ramai 

sendiri”.
57
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c. Faktor Ekstern 

Sebagaimana yang di ungkapkan oleh 

ustad Muhamad Burhan bahwa yang termasuk 

yang termasuk faktor ektern yaitu: 

“Kurangnya motivasi dari orang tua, bahkan 
mungkin tidak sama sekali, maka anak menjadi 
malas untuk belajar, dengan kata lain orang tua 
lebih memperhatikan pelajaran di sekolah formal 
dan tidak memperhatikan belajar anaknya”. 

(1) Ustadz atau ustadzah 

Sesuai dengan hasil interview antara 

peneliti dengan ustadz/ustadzah bahwa 
Salah satu penghambat dalam proses belajar 
mengajar adalah terletak pada 
ustadz/ustadzahnya, yang mana para 
ustadz/ustadzah sering terlambat sehingga 
ketika santri sudah berada di mushalah dan 
ustadz/ustadzahnya belum hadir, mereka 
ramai sendiri dan lari-larian. Hal ini sangat 
berpengaruh sekali bagi santri karena dengan 
kebiasaan seperti itu menjadikan santri malas 
untuk berangkat lebih awal dari 
ustadz/ustadzahnya, sehingga mereka 
memilih berangkat telat dan ini akan 

mengganggu kegiatan bealajar mengajar”.
58

 

(2) Sarana dan Prasarana 

Sarana yang mecukupi dalam 

kegiatan belajar mengajar akan menjadikan 

kegiatan pembelajaran lebih efektif, akan 

tetapi apabila sarana tersebut kurang 

mencukupi, maka proses belajar mengajar 
                                                           

58 Lihat Transkip Wawancara nomer : 01/W/18-02/2019 dalam 
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kurang efektif. Adapun sarana di MI Al-

Huda Ploso Pacitan yang kami amati adalah 

kurang tercukupi. Hal ini dibuktikan dengan 

adanya santri yang saat menulis, buku-buku 

dan kitab di taruh di lantai bukan di meja 

belajar, sehingga menyebabkan proses 

belajar mengajar kurang efektif. 

Kurangnya tempat yang memadai 

untuk menampung santri yang lumayan 

banyak, sehingga terdapat gedung satu 

ditempati empat kelas sehingga 

mengakibatkan santri terganggu dalam 

belajarnya karena terdengar suara kelas yang 

satu akan berbaur dengan kelass yang lain 

dalam satu kelas, terutama saat pembelajaran 

klasikal maupun hafalan. Selain itu 

memungkinkan santri untuk tidak konsentrasi 

dalam belajarnya karena tidak adanya sekat 

pembatas. Hal ini dikarenakan jumlah siswa 

yang cukup banyak dan tidak sesuai dengan 

fasilitas yang dibutuhkan. Sebagaimana yang 

diungkapkan oleh Ustadzaah Siti Munifah, 

bahwa faktor yang menghambat proses 

kegiatan belajar mengajar di MI Al-Huda 

Ploso Pacitan adalah 
“Kurangnya tempat (kelas) dan fasilitas ( 
meja, papa n tulis, dan lain 
sebagainya), selain itu para ustadz/ 
ustadzahnya juga ada yang belum beryahadah 
sehingga terkadang dalam penyampaian 
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materi tidak sama dengan ustadz/ustadzah 

lainnya”.
59 

Adapun Kendala yang dihadapi dalam 

pelaksanaan pendidikan BTQ dengan metode 

qiraati terdapat kendala terkait kurangnya 

SDM, kurangnya tenaga pengajar. Berikut 

Hasil wawancar dengan Bapak Burhan, yaitu: 

“Ada kendala yang pertama minimnya 
pengajaran karena guru BTQ Disana masih 

kekurangan Guru Pengajar.”
60 

 

Adapun pelaksanaan pendidikan BTQ 

dengan metode qiraati terdapat Faktor 

penyebab timbulnya Kendala Faktor yang 

pertama Latar belakang anak yang saling 

berbeda keluarga, Lingkungan bermain, 

Anak kebutuhan khusus, dalam hal belajar 

ngaji, Karena pengampu hanya 1 maka 

sangat sulit mengelompokkan masing-masing 

akhirnya yang sudah lancar jadi bosan dan 

yang belum lancar akan tertinggal. Berikut 

hasil wawancara dengan bapak Achnad 

Sururi yaitu : 
“Faktor-Faktornya yang pertama, Latar 
belakang anak yang saling berbeda keluarga, 
Lingkungan bermain, Anak kebutuhan 
khusus, dalam hal belajar ngaji, Karena 
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pengampu hanya 1 maka sangat sulit 
mengelompokkan masing-masing akhirnya 
yang sudah lancar jadi bosan dan yang belum 

lancar akan tertinggal.”61
 

 

Adapun cara mengatasi Kendala 

pelaksanaan BTQ dengan metode qiraati 

yang pertama Andaikan memungkinkan 

ditambah guru pengajar danKalau bisa 

tambah pengadaan buku qiraati 6 jilid ma 30 

exsemplar berikut hasil wawancara dengan 

bapak Burhan yaitu: 
Kendala-Kendala yang pertama Andaikan 
memungkinkan ditambah guru pengajar, 
Kalau bisa tambah pengadaan buku qiraati 6 

jilid ma 30 exsemplar.”
62 

 

Berbeda halnya dengan bapak 

samsudin yang menjelaskaan mengenai 

kendala pada kegiatan pembelajaran BTQ 

yang berhubungan dengan intelektual siswa 

sebagai berikut: 
Perbedaan kemampuan anak-anak yang 
menjadi faktor penghambat dalam proses 
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pembelajaran BTQ karena ada yang cara 

penangkapanya cepat dan ada yang lambat.
63 

 

3. Dampak Implementasi Pendidikan BTQ Dengan 

Metode Qiraati Di MI Al-Huda Ploso Pacitan 

Adapun dampak  yang dilakukan 

pendidikan BTQ Dengan Metode Qiroati dalam 

pembelajaran ini setidaknya anak-anak sudah 

menguasai dan menghafal surat juz 30, dan di 

praktekan  dalam setiap hari. ( awal masuk kelas ) 

berikut hasil wawancara dengan bapak Imam 

Muhtar yaitu: 
Dampak-dampak pendidikan yang dilakukan 
pendidikan BTQ yang pertama Setidaknya anak-anak 
sudah menguasai dan menghafal surat juz 30, dan di 

praktekan  dalam setiap hari.
64

 

 

Harapan yang diinginkan oleh MI al-Huda 

dan yayasan yang menaunginya tidak berbeda 

yaitu tercapainya tujuan madrasah yang sudah 

dirumuskan bersama sebagaimana yang peneliti 

saksikan bahwa tekad MI al-Huda sangat sunguh-

sungguh  dalam hal ini dengan terlihatnya pamlet-

pamlet yang strategis. MI al-Huda sendiri 

memiliki harapan terhadap peserta dan lulusannya 

yang berupa: 
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a. Siswa-siswa dan lulusannya menjadi pribadi 

yang beriman dan bertaqwa kepada Allah 

SWT 

b. Siswa-siswi dan lulusannya mampu membaca 

al-Qur’an dengan baik dan benar 

c. Lulusannya mampu mendirikan sholat 5 

waktu dengan baik dn benar serta disertai 

kesadaran diri 

d. Lulusan MI al-Huda dapat masuk/diterima, 

mampu mencapai dan mempertahankan 

prestasi di jenjang pendidikan yang lebih 

tinggi 

e. Lulusan mampu hafal al-Qur’an Juz 30. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

 Sistematika pembahasan dimaksudkan untuk 

mempermudah pemahaman para pembaca dalam menelaah 

isi kandungan yang ada didalamnya yang berisi tentang 

ketrampilan Menulis dan Membaca al-Qur’an, Ketrampilan 

menulis al-Qur’an, Ketrampilan membaca al-Qur’an, 

Berbagai Metode Belajar al-Qur’an, Metode Pembelajaran 

al-Qur’an, Faktor yang mendukung dan menghambat 

metode pembelajaran al-Qur’an, Pembelajaran al-Qur’an 

metode qiraati, Konsep Umum metode qiraati, Metode 

Sorogan, Pedoman buku Qiroati, Syarat menjadi Guru BTQ 

dengan metode qiraati. Sajian ini dimaksudkan untuk 

memberikan penjelasan secara teoritis terhadap masalah 

yang disajikan. 

 Setelah ditemukan beberapa data yang diinginkan, 

baik dari hasil penelitian observasi, interview maupun 

dokumentasi, maka peneliti akan menganalisa dan 

memodifikasi temuan yang ada, kemudian membangun 

penemuan yang baru serta menjelaskan tentang implikasi-

implikasi dari hasil penelitian.  

 Sebagaimana diterangkan dalam teknik analisa data 

dalam penelitian, peneliti menggunakan analisis kualitatif 

deskriptif (pemaparan) dari data yang peneliti peroleh baik 

melalui observasi, interview dan dokumentasi dari 

pihakpihak yang mngetahui tentang data yang peneliti 

butuhkan.  
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 Adapun data yang akan dipaparkan dan di analisa oleh 

peneliti sesuai dengan rumusan masalah diatas, untuk lebih 

jelasnya maka peneliti akan mencoba untuk membahasnya.  

A. Pelaksanaan Pendidikan BTQ dengan Metode 

Qiraati di MI Al Huda Ploso Pacitan 

Metode qiraati merupakan cara untuk membaca 

al-Qur’an dengan baik dan benar. Pelajaran baca Tulis 

al-Qur’an di MI Al Huda Ploso ini menggunakan 

metode qiraati sejak tahun 2001, dengan menggunakan 

metode ini diharapkan memperoleh hasil yang lebih 

baik. Adapun persiapan yang dilakukan sebelum proses 

kegiatan belajar mengajar berlangsung para ustadzah 

diharuskan mengikuti diklat dan tashih terlebih dahulu, 

dan ustadzah bisa mengajar qiraati sesuai dengan 

kemampuannya tashih sampai jilid barapa. Misalnya 

jika ustadzah lulus hanya jilid satu saja maka yg harus 

mengajar hanya jilid tersebut dan tidak boleh jilid yang 

lain. 

Persiapan lain yang dilakukan yaitu dengan 

deres tiap seminggu sekali yang dilakukan di korcab, 

dan deres tiapmalam yang di koordinir oleh kepala 

madrasah. Selain deres, ustadzah juga mempersiapkan 

strategi yang akan di gunakan dalam penyampaian 

materi tambahan, seperti adanya pelajaran hadits, 

aqidah, hafalan doa-doa, hafalan surat-surat pendek. 

Dan pada materi-materi tambahan biasanya diselipkan 

permainan-permaian dalam belajar sehingga dalam 

belajar siswa tidak jenuh.  
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Pada penerapan Qiroati sudah terdapat pokok 

pelajaran di setiap jilidnya, dan untuk mengajar qiraati 

juga sudah terdapat materi pelajaran dan cara mengajar. 

Dalam penerapan qiroati kegiatan belajar mengajarnya 

juga terdapat strategi yang digunakan dalam megajar 

supaya dalam kegiatan belajar mengajar dapat berjalan 

dengan efektif. Strategi yang digunakan dalam 

penerapan metode qiraati ini adalah strategi individual, 

strategi klasikal dan strategi klasikal baca simak. 

Adapun strategi yang digunakan untuk ghorib, tajwid 

dan hafalan ini menggunakan metode drill karena 

dengan metode drill (bisa karena biasa) digunakan 

untuk mata pelajaran yang perlu dihafal selain itu jika 

sudah terbiasa maka akan hafal dengan sendirinya dan 

akan mudah untuk di ingat.  

Dengan adanya permainan-permainan tersebut 

karena di usia dini ini dunia anak adalah dunia bermain, 

dengan adanya permainan yang manfaat biasanya akan 

mudah untuk diingat, hal itu disebabkan pada usia ini 

anak bagaikan kertas putih tanpa noda. Dan pada usia 

inilah anak suka meniru apa yang diucapkan oleh orang 

tua dan akan mudah untuk untuk mengingat, maka dari 

itu baik untuk mengajarkan anak untuk hal-hal yang 

bersifat hafalan dengan adanya permainan.  

Sesuai dengan hal tersebut, maka peneliti 

wawancara dengan kepala Sekolah bagaimana cara 

untuk mempermudah difahami ketika kegiatan belajar 

mengajar berlangsung, ungkapannya adalah: “Untuk 

memperlancar jalannya kegiatan belajar mengajar, 
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maka dalam pembelajaran terdapat media, seperti kartu 

huruf hijaiyah untuk jilid pra TK, alat peraga mulai jilid 

1-gharib dan begitu juga untuk penilaiannya terdapat 

buku penilaian yang dibawa oleh anak dan dinilai setiap 

hari padawaktu ngaji qiraati”.  

Penerapan metode qiroati ini hasilnya cukup 

maksimal terutama dalam hal membaca, karena Anak 

setiap hari dievaluasi dan dimasukkan dalam kartu 

prestasi. Bahkan pada penerapan metode ini sudah ada 

yang lulus tashih dan sudah mendapat syahadah. 

Namun saat ini masih ada yang belum  lulus lagi. Dari 

hasil paparan diatas maka sesuai dengan hasil yang ada 

pada kajian teori dengan data yang terdapat dilapangan 

yaitu melalui interview dan observasi.  

 

B. Analisis Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan 

Pendidikan BTQ di MI Al-Huda Ploso Pacitan 

Adapun faktor yang menghambat dalam metode 

pengajaran qiraati di Mi Al-Huda Ploso Pacitan dapat 

dilihat dari santri, ustadz/ustadzah, dan sarana 

prasarana. 

1. Santri 

Keadaan santri serta latar belakang yang 

bermacam-macam ini dapat mempengaruhi proses 

belajar mengajar, hal ini dapat dilihat dari santri 

dalam menerima dan memahami materi yang 

disampaikan oleh ustad/ustadzah di kelas, misalnya 

orang tua tidak pernah memperhatikan, 
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mengevaluasi kembali belajar anaknya sehingga 

ketika anak itu berada di kelas tidak 

memperhatikan keterangan ustadz/ustadzah 

sehingga mereka hanya bermain saja dan sulit 

menerima materi (mengaji). Hal ini dikarenakan 

oleh faktor intern dan ekstern yaitu faktor yang 

berasal dari diri santri sendiri dan berasal dari 

orang lain. Dengan adanya sikap orang tua yang 

tidak mendukung santri belajar maka timbul rasa 

malas terhadap diri santri sehingga dalam 

mengikuti proses belajar santri tidak mengikuti 

secara baik, akhirnya santri tidak bisa belajar 

dengan mudah. 

2. Ustadz/ustadzah 

Ustadz/ustadzah merupakan salah satu 

faktor ustadz/ustadzah yang sangat penting karena 

ustad/ustadzah adalah yang akan bertanggung 

jawabdalam pembentukan kepribadian anak 

didiknya. Ustad/ustadzah juga dituntut untuk 

meningkatkan kualitas kemampuan yaitu 

menguasai ilmu pengetahuan, terampil dalam 

mengajar, sehingga kekurangan-kekurangan yang 

ada dapat diperbaiki dengan mudah, Dengan 

adanya kualitas ustad/ustadzah maka tugas 

pengajaran akan dapat dilaksanakan dengan baik. 

Apa bila seorang ustadz/ustadzah tidak melakukan 

tugasnya dengan baik maka dalam kegiatan belajar 

mengajar tidak akan berjalan dengan baik, sesuai 

dengan yang ada di lembaga MI Al-Huda Ploso 
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Pacitan bahwa para ustadz/ustadzah sering 

terlambat masuk sehingga ketika santri hadir, 

mereka ramai sendiri dan lari-lari. Hal ini sangat 

berpengaruh sekali bagi santri karena dengan 

kebiasaan seperti itu menjadikan santri malas untuk 

berangkat lebih awal dari ustadz/ ustadzahnya, 

sehingga mereka memilih berangkat telat dan ini 

akan mengganggu kegiatan belajar mengajar. 

3. Sarana Prasarana 

Sarana prasarana adalah bagian dari alat 

pengajaran yang berupa alat perlengkapan fisik 

atau dapat juga dikatakan sebagai segala sesuatu 

yang dipergunakan untuk mencapai tujuan 

pengajaran yang berupa perlengkapan. Adapun 

sarana prasarana atau media pembelajaran di MI 

Al-Huda Ploso Pacitan sangat kurang sekali 

sehingga dalam proses pembelajaran baca tulis al-

Qur’an tidak dapat terlaksana secara efektif. 

Adapun sarana prasarana yang kurang mendukung 

adalah kurangnya meja belajar sehingga ketika 

santri disuruh untuk menulis mereka tidak mau 

dengan alasan capek ataupun malas karena 

menulisnya tidak menggunakan meja tulis 

(dilantai). 
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C. Dampak Implementasi Pendidikan BTQ dengan 

metode Qiraati di MI Al Huda Ploso Pacitan 

Dari hasil interview dan observasi yang penulis 

lakukan dengan dewan asatidz, bahwasannya dampak 

implementasi pendidikan BTQ dengan metode qiraati 

dalam pembelajarannya setidaknya anak-anak sudah 

menguasai dan menghafal surat juz 30, dan di praktekan 

dalam kehidupan sehari hari. 

Harapan yang diinginkan oleh MI al-Huda dan 

yayasan yang menaunginya tidak berbeda yaitu 

tercapainya tujuan madrasah yang sudah dirumuskan 

bersama sebagaimana yang peneliti saksikan bahwa 

tekad Mi al-Huda sangat sungguh-sungguh dalam hal 

ini dengan terlihatnya pamlet-pamlet yang strategis. MI 

Al-Huda sendiri memiliki harapan terhadap peserta dan 

lulusan yang berupa: 

1. Siswa-siswi dan lulusannya menjadi pribadi yang 

beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT. 

2. Siswa-siswi dan lulusan mampu membaca al-

Qur’an dengan baik dan benar. 

3. Lulusannya mampu mendirikan sholat 5 waktu 

dengan baik dan benar serta disertai kesadaran diri. 

4. Lulusan Mi al-Huda dapat masuk/diterima, mampu 

mencapai dan mempertahankan prestasi di jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi.Lulusan mampu hafal 

al-Qur’an Juz 30 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Pelaksanaan pendidikan BTQ dengan metode 

qiraati ada 3 langkah kegiatan yaitu klasikal, 

individual, dan Klasikal baca simak. Klasikal yaitu 

guru menyampaikan materi yang akan diajarkan. 

Individual yaitumurid maju satu  persatu kepada 

gurunya. Klasikal baca simak yaitu guru membaca 

setelah itu menyimak siswa yang sedang membaca. 

2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan 

pendidikan BTQ dengan metode qiraati yaitu 

adanya faktor yang menghambat dalam metode 

pengajaran qiroati di Mi Al-Huda Ploso Pacitan 

dapat dilihat dari latar belakang santrinya yang 

berbeda-beda ada yang santrinya malas belajar. 

Dari segi ustadz/ustadzahnya ada yang masih suka 

datang terlambat sehingga anak lebih memilih 

ramai dan menunggu sampai gurunya datang, dan 

dari segi sarana prasarana yang masih kurang 

mendukung. 

3. Dampak dari implementasi metode qiroati di MI 

Al-Huda antara lain sebagai berikut: 

a. Siswa-siswi dan lulusan mampu membaca al-

Qur'an dengan baik dan benar. 

b. Lulusan mampu hafal al-Qur'an Juz 30. 
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B. Saran-saran 

Dari temuan penelitian ini, ada beberapa 

rekomendasi yang diajukan kepada: 

1. Kepala MI Al Huda Ploso Pacitan 

a. Hendaknya terus meningkatkan pelaksanaan dari 

setiap dimensi,  sehingga pelaksanaan pendidikan 

BTQ dengan metode qiraati semakin baik. 

b. Hendaknya selalu menjaga dan mengembangkan 

program-program kegiatan yang sudah 

dilaksanakan, agar pelaksanaan pendidikan BTQ 

dengan metode qiraati semakin baik. 

2. Guru MI Al Huda Ploso Pacitan 

a. Hendaknya guru mengerti dan memahami 

kemampuan dirinya dalam masalah bacaan al-

Qur’an 

b. Sebaiknya guru mengenal dengan baik dan 

menguasai serta dapat menggunakan metode 

pengajaran ilmu baca al-Qur’an dengan tepat, 

benar, efektif dan efisien 

c. Hendaknya guru benar-benar menguasai materi 

pelajaran yang akan diajarkan dalam buku qiraati. 

d. Hendaknya guru jangan gegabah/sembarangan 

dalam mengajarkan ilmu baca al-Qur’an. Guru 

harus teliti, hati-hati, waspada dan tegas dalam 

mengajarkan ilmu baca al-Qur’an kepada murid-

muridnya. 
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Hendaknya terus meningkatkan situasi dan 

suasana yang sungguh-sungguh namun santai, serta 

mengusahakan agar murid merasa senang dan gembira 

dalam belajar, jangan membuat para murid tertekan 

dengan sistem atau metode guru mengajar. 
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