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ABSTRAK 

Taqwiim, Muhammad Akhsani. 2019. Profil Kemampuan 

Membaca Al-Qur’an Melalui Pemberian Pelajaran 

Al-Qur’an Hadis pada Siswa di MI Ma’arif 

Kadipaten Babadan Ponorogo. Skripsi. Jurusan 

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas 

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam 

Negeri Ponorogo. Pembimbing Dr. Hj. Evi 

Muafiah, M.Ag. 

 

Kata Kunci : kemampuan membaca Al-Qur’an, mata 

pelajaran Al-Qur’an Hadis 

 

Mempelajari Al-Qur’an adalah kewajiban yang 

diperintahkan oleh Allah Swt. kepada setiap muslim dan 

muslimah. Selain sebagai kebutuhan, Al-Qur’an adalah 

kitab hidayah yang menunjukkan jalan kebahagiaan di dunia 

dan akhirat. Siswa Madrasah Ibtidaiyah diberi mata 

pelajaran Al-Qur’an Hadis dengan salah satu tujuan untuk 

meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur’an setiap 

siswanya. Dari observasi penulis di MI Ma’arif  Kadipaten 

Babadan Ponorogo, diketahui bahwa hanya dengan mata 

pelajaran Al-Qur’an Hadist kurang mampu meningkatkan 

kemampuan membaca Al-Qur’an siswa, sehingga 

diperlukan jam  tambahan untuk membaca Al-Qur’an.  

Penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Untuk 

mengetahui kemampuan siswa dalam  melafalkan huruf 

hijaiyah di MI Ma’arif Kadipaten Babadan Ponorogo (2) 

Untuk mengetahui kemampuan memahami ilmu tajwid 

siswa di MI Ma’arif Kadipaten Babadan Ponorogo (3) 

Untuk mengetahui kemampuan siswa dalam kelancaran 

membaca Al-Qur’an di MI Ma’arif Kadipaten Babadan 

Ponorogo. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan 

masyarakat dan pemerintah melalui kegiatan 

bimbingan, pengajaran dan atau latihan, yang 

berlangsung di sekolah dan di luar sekolah sepanjang 

hayat untuk mempersiapkan peserta didik untuk dapat 

memainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup 

secara tepat pada masa yang akan datang. Pendidikan 

adalah pengalaman-pengalaman belajar terprogram 

dalam bentuk pendidikan formal, non formal, dan 

informal di sekolah dan luar sekolah yang berlangsung 

seumur hidup, bertujuan untuk mengoptimalisasi 

kemampuan-kemampuan individu. Sedangkan 

pendidikan dalam arti luas adalah segala sesuatu yang 

menyangkut proses perkembangan dan pengembangan 
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manusia, yaitu upaya mengembangkan dan 

menanamkan nilai-nilai bagi anak didik.
1
 

Theodore Mayer Greene dalam buku Metodologi 

Pengajaran Agama Islam,  mengajukan definisi 

pendidikan yang sangat umum: yaitu usaha manusia 

untuk menyiapkan dirinya untuk suatu kehidupan yang 

bermakna. Di dalam   definisi  ini   aspek   pembinaan 

pendidikan luas sekali. Sedangkan Alfred  North  

Whitehead  dalam  buku  yang  sama   menyusun 

definisi pendidikan yang menekankan segi 

keterampilan menggunakan pengetahuan, sehingga 

cakupan pendidikan baginya sempit saja.
2
 

Agama berasal dari bahasa Sansekerta yang 

tersusun dari kata “agam” berarti “tidak” dan berarti 

“pergi”. Dalam bentuk harfiah yang terpadu, perkataan 

                                                           
1
  Muwahid Shultan dan Soim, Manajemen Pendidikan Islam 

(Yogyakarta: Teras, 2013), 57. 
2
  Ahmad Tafsir, Metodologi Pengajaran Agama Islam 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 6. 
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agama berarti “tidak pergi”, tetap di tempat, langgeng, 

abadi yang diwariskan secara terus-menerus dari satu 

generasi kepada generasi lainnya”. Pengertian tersebut 

mengandung makna bahwa agama sebagai pedoman 

hidup memberikan petunjuk kepada manusia sehingga 

dapat menjalani kehidupan dengan baik. Agama 

merupakan peraturan yang dijadikan sebagai pedoman 

hidup sehingga dalam menjalani kehidupan manusia 

mendasarkannya pada selera masing-masing.
3
 

Sedangkan Pendidikan Islam adalah bimbingan 

terhadap pertumbuhan rohani dan jasmani menurut 

ajaran Islam dengan hikmah mengarahkan, 

mengajarkan, melatih, mengasuh dan mengawasi 

berlakunya semua ajaran Islam
4
 

                                                           
3
  Erwin Yudi Prahara, Materi Pendidikan Agama Islam 

(Ponorogo: STAIN Po Press, 2009), 24. 
4
  Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kalam Mulia, 

2015), 37. 
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Mempelajari Al-Qur’an adalah kewajiban yang 

diperintahkan oleh Allah Swt. kepada setiap muslim 

dan muslimah. Selain sebagai kebutuhan, Al-Qur’an 

adalah kitab hidayah yang menunjukkan jalan 

kebahagiaan di dunia dan akhirat.
5
 Sedangkan 

pengertian Al-Qur’an menurut pandangan ulama Al-

Qur’an adalah firman Allah yang diturunkan kepada 

nabi Muhammad Saw. yang tertulis dalam mushaf-

mushaf dan di nukil/diriwayatkan kepada kita dengan 

jalan yang mutawatir dan membacanya dipandang 

ibadah serta sebagai penentang (bagi yang tidak 

percaya) walaupun surat terpendek.
6
 

Di dalam nadzam jazariyyah yakni yang 

dinamakan tajwid ialah membacanya Al-Qur’an bisa 

mendatangi makhraj-makhrajnya huruf, dibaca menurut 

                                                           
5
 Yudi Imana, Sudah Baik dan Benarkah Bacaan Al-Quranku? 

(Bandung: Khazanah Intelektual, 2009), 3. 
6
 Erwin Yudi Prahara, Materi Pendidikan Agama Islam 

(Ponorogo: STAIN Po. PRESS, 2009), 73-75.  
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semestinya yang tepat dan mengkompeliti semua sifat-

sifatnya huruf seperti membaca qalqalah, membaca 

hams pada huruf-huruf yang bersifat jahar dan hams, 

membaca tebal (tafkhi>m) pada huruf isti’la>’, membaca 

tipis (tarqi>q) pada huruf istif’a>l, membaca mad, 

ghunnah, idzha>r, Idgha>m dan lain sebagainya, 

semuanya bisa terbaca menurut ketentuannya masing-

masing. Kemudian pada bacaan-bacaan yang sama 

dibaca dengan sama, seimbang, serasi, adil, tidak 

dibaca dengan berselisih, tapi harus “pukul sama rata 

”.
7
 

Pada dasarnya setiap pendidikan itu mempunyai 

tujuan sebagai acuan dalam pencapaian hasil yang 

optimal. Untuk itu dalam mempelajari tajwid juga 

mempunyai tujuan yang ingin dapat dicapai antara lain 

sebagaimana yang disampaikan oleh Syaikh 

                                                           
7
 Maftuh Basthul Bisri, Standar Tajwid Bacaan Al-Qur’an 

(Kediri: Madrasah Murottil Al-Quran, 1997), 25. 
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Muhammad al-Mahmud, yaitu: dapat melafadzkan 

huruf hijaiyah dengan baik sesuai dengn makhraj dan 

sifatnya, memelihara kemurnian Al-Qur’an (dari segi 

membacanya), menjaga dari segi kesalahan lisan 

sehingga berakibat dosa.
8
 

Siswa Madrasah Ibtidaiyah diberi mata 

pelajaran Al-Qur’an Hadis dengan salah satu tujuan 

untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur’an 

setiap siswanya, tidak terkecuali di Madrasah 

Ibtidaiyah Ma’arif Kadipaten Babadan Ponorogo. 

Namun di MI Ma’arif Kadipaten Babadan terdapat 

penambahan jam untuk kegiatan membaca Al-Qur’an 

setiap pagi selama 30 menit setelah lonceng masuk. 

Dari observasi penulis, diketahui bahwa hanya dengan 

mata pelajaran Al-Qur’an Hadist kurang mampu 

                                                           
8
 Khuddamu al-Ma’had DH Mayak, Ilmu Tajwid Penuntun 

Membaca Al-Qur’an (Ponorogo: DH Press, 2012), 2.  
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meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur’an siswa,
9
 

sehingga diperlukan jam  tambahan untuk membaca 

Al-Qur’an seperti pada MI Ma’arif  Kadipaten 

Babadan Ponorogo. Oleh karena itu penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian yang berjudul “PROFIL 

KEMAMPUAN MEMBACA AL-QUR’AN MELALUI 

PEMBERIAN PELAJARAN AL-QUR’AN HADIS 

PADA SISWA DI MI MA’ARIF KADIPATEN 

BABADAN PONOROGO”. 

B. Fokus Penelitian 

 Agar diperoleh gambaran yang jelas dan 

terhindar dari interpretasi, serta mengingat kemampuan 

penulis, baik waktu, tenaga materi, fasilitas, ilmu 

pengetahuan yang relatif terbatas, maka dalam 

penelitian ini penulis membahas tentang kemampuan 

membaca Al-Qur’an siswa melalui pemberian mata 

                                                           
9
 Observasi di MI Ma’arif  Kadipaten, 7 Oktober 2018. 
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pelajaran Al-Qur’an Hadis di MI Ma’arif  Kadipaten 

Babadan Ponorogo yang meliputi: pelafalan huruf 

hijaiyah siswa MI Ma’arif Kadipaten Babadan 

Ponorogo, kemampuan siswa dalam Ilmu Tajwid di MI 

Ma’arif Kadipaten Babadan Ponorogo, kemampuan 

siswa dalam membaca Al-Qur’an di MI Ma’arif 

Kadipaten Babadan Ponorogo. 

C. Rumusan Masalah 

 Berangkat dari latar belakang diatas dapat 

dirumuskan dalam beberapa rumusan masalah, yaitu: 

1. Bagaimana kemampuan siswa dalam melafalkan 

huruf hijaiyah di MI Ma’arif Kadipaten Babadan 

Ponorogo? 

2. Bagaimana kemampuan memahami ilmu tajwid 

siswa di MI Ma’arif Kadipaten Babadan 

Ponorogo? 
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3. Bagaimana kemampuan siswa dalam kelancaran 

membaca Al-Qur’an di MI Ma’arif Kadipaten 

Babadan Ponorogo? 

D. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan diadakan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui kemampuan siswa dalam  

melafalkan huruf hijaiyah di MI Ma’arif Kadipaten 

Babadan Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui kemampuan memahami ilmu 

tajwid siswa di MI Ma’arif Kadipaten Babadan 

Ponorogo. 

3. Untuk mengetahui kemampuan siswa dalam 

kelancaran membaca Al-Qur’an di MI Ma’arif 

Kadipaten Babadan Ponorogo. 

  



10 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat 

untuk bahan referensi dan sarana menambah 

pengetahuan bagi mahasiswa Pendidikan Guru 

Madarasah Ibtidaiyah IAIN Ponorogo. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Sekolah  

Sebagai bahan pertimbangan untuk 

meningkatkan kemampuan membaca Al-

Qur’an siswa di MI Ma’arif Kadipaten 

Babadan Ponorogo. 

b. Bagi Guru 

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan 

dalam upaya meningkatkan kemampuan 

membaca Al-Qur’an siswa sehingga sesuai 

dengan ketentuan yang baik dan benar. 
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c. Bagi Siswa 

Dapat menambah motivasi dan semangat 

siswa untuk belajar membaca Al-Qur’an 

secara baik dan benar. 

d. Bagi Peneliti  

Sebagai bahan referensi untuk peneliti 

selanjutnya tentang kemampuan membaca Al-

Qur’an siswa melalui pemberian mata 

pelajaran Al-Qur’an Hadis 

F. Sistematika Pembahasan 

Untuk memperoleh gambaran yang utuh dan 

terpadu mengenai kajian ini, maka penulis menyusun 

sistematika pembahasan sebagai berikut: 

1. Bab I Pendahuluan 

Pendahuluan merupakan gambaran umum 

dari skripsi ini yang mencakup: Latar Belakang 

Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, 
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Fokus  Penelitian, Manfaat Penelitian  dan 

Sistematika Pembahasan. 

2. Bab II Kajian Teori 

Menguraikan landasan teori yang berfungsi 

untuk mengetengahkan kerangka awal teori yang 

digunakan sebagai landasan melakukan penelitian 

yang terdiri dari pengertian huruf hijaiyah, ilmu 

tajwid, dan kelancaran membaca Al-Quran dan 

telaah hasil penelitian dahulu. 

3. Bab III Metode Penelitian 

Bab ini memuat penelitian dalam skripsi 

yang meliputi: pendekatan dan jenis penelitian, 

kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan 

sumber data, dan teknik analisis data. 

4. Bab IV Deskripsi Data  

Bab ini berisi penyajian data umum berisi 

pemaparan tentang sejarah MI Ma’arif Kadipaten, 
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letak geografis, visi, misi, tujuan MI Ma’arif 

Kadipaten. Adapun penyajian data khusus 

meliputi: kemampuan melafalkan huruf hijaiyah, 

kemampuan memahami ilmu tajwid dan 

kelancaran dalam membaca Al-Qur’an. 

5. Bab V Analisis Data 

Bab ini menguraikan tentang pembahasan 

yang berisi gagasan-gagasan Peneliti terkait 

dengan pola-pola, kategori-kategori, posisi temuan 

terhadap temuan-temuan sebelumnya, serta 

penafsiran dan penjelasan dari temuan yang 

diungkapkan dari lapangan. 

6. Bab VI Penutup 

Merupakan bab terahir yang berisi 

kesimpulan dari pembahasan skripsi ini dan saran-

saran yang berfungsi mempermudah para pembaca 

dalam mengambil intisari dari laporan penelitian. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU  

DAN KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Rencana penelitian ini berangkat dari telaah 

hasil penelitian terdahulu. Adapun penelitian yang 

dilakukan sebelumnya yaitu: 

Skripsi yang ditulis Hidayatus Sayyidah dengan 

judul “Peningkatan Kemampuan Membaca Al-Qur’an 

Siswa Melalui Kegiatan Menghafal Juz 30 Setiap Pagi 

di MI Ma’arif Cekok Babadan Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2012-2013.” 

Dari penelitian tersebut diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut: Hasil dari kegiatan menghafal juz 30 

rata-rata 90%sudah bisa membaca Al-Qur’an sesuai 

dengan kaidah yang benar. Namun untuk yang selalu 

14 
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rajin termotivasi untuk menghafal, sedangkan untuk 

anak yang cenderung malas sedikit hafalanya. Hal ini 

terlihat bahwasanya dalam sehari setiap guru 

pengampu menerima setoran hafalan anak kurang lebih 

5 sampai 10 anak.
10

 

Skripsi yang ditulis oleh Rizki Nur Tri Rahayu 

dengan judul “Studi Komparasi Kemampuan Membaca 

Al-Qur’an Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan 

Pada Siswa Kelas VII MTs Negeri 1 Yogyakarta Tahun 

Pelajaran 2016/2017”.  

Berbeda dengan penelitian yang ditampilkan 

sebelumnya, dalam penelitian ini kemampuan 

membaca Al-Qur’an antara siswa lulusan MI dengan 

siswa lulusan SD di kelas VII MTs Negeri 1 

Yogyakarta, dengan menggunakan Independent-

                                                           
10

 Hidayatus Sayyidah dengan judul “Peningkatan Kemampuan 
Membaca Al-Qur’an Siswa Melalui Kegiatan Menghafal Juz 30 Setiap 
Pagi di MI Ma’arif Cekok Babadan Ponorogo Tahun Pelajaran 2012-
2013” (Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2013), 78-79. 
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Samples T Test menunjukkan bahwa nilai p (p-value) 

atau sig. (2-tailed) sebesar 0,010 yang berarti lebih 

kecil dari 0,05 maka Ho ditolak. Hasil t observasi (to) 

sebesar 2,692 yang dikonsultasikan dengan t tabel (tt) 

5% sebesar 2,011 dan t tabel (tt) 1% sebesar 2,682 

menunjukkan bahwa to lebih besar dari pada tt baik 

pada taraf signifikansi 5% maupun taraf signifikansi 

1%, maka dalam penelitian ini Ho ditolak. Kemampuan 

membaca Al-Qur’an siswa lulusan MI memiliki rata-

rata nilai tes sebesar 83,92 dan kemampuan membaca 

Al-Qur’an siswa lulusan SD memiliki rata-rata nilai tes 

sebesar 76,48. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan kemampuan membaca Al-Qur’an yang 

signifikan antara siswa lulusan MI dengan siswa 

lulusan SD.
11

 

                                                           
11

 Rizki Nur Tri Rahayu dengan judul “Studi Komparasi 

Kemampuan Membaca Al-Qur’an Berdasarkan Latar Belakang 



17 
 

Afifah Nur Ahmada dalam skripsinya yang 

berjudul “Peran Keluarga Dalam Meningkatkan 

Kemampuan Membaca Al-Qur’an Siswa di MIN 

Lengkong Sukorejo Ponorogo Tahun Pelajaran 

2007/2008”. 

Dalam penelitian tersebut kemampuan 

membaca Al-Qur’an siswa kelas IV dan V di MIN 

Lengkong Sukorejo Ponorogo Tahun Pelajaran 

2007/2008 sudah lancar atau baik tapi masih perlu 

adanya bimbingan. Kemampuan ini sangat dipengaruhi 

oleh peran orang tua dalam membimbing membaca Al-

Qur’an anak. Upaya-upaya yang dilakukan oleh 

keluarga dalam meningkatkan kemampuan membaca 

Al-Qur’an siswa kelas IV dan V di MIN Lengkong 

Sukorejo Ponorogo Tahun Pelajaran 2007/2008 

diantaranya adalah menuntun dan mengajarinya dengan 

                                                                                                                     
Pendidikan Pada Siswa Kelas VII MTs Negeri 1 Yogyakarta Tahun 

Pelajaran 2016/2017” 
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telaten dan sabar mencarikan guru ngaji, memberikan 

fasilitas belajar dan memasukkan ke lembaga TPQ atau 

Diniyah. 

Peran keluarga dalam meningkatkan 

kemampuan membaca Al-Qur’an siswa kelas IV dan V 

di MIN Lengkong Sukorejo Ponorogo adalah sebagai 

motivator dan sebagai guru bagi anak. Dengan adanya 

motivasi dari keluarga anak merasa memiliki 

kewajiban utuk belajar Al-Qur’an, anak akan memiliki 

kemampuan yang kuat dan merasa bahwa belajar Al-

Qur’an itu penting.  

Dari ketiga skripsi tersebut memiliki kesamaan 

yaitu membahas tentang kemampuan membaca Al-

Qur’an. Namun dalam skripsi yang akan dibahas oleh 

penulis memiliki perbedaan dari ketiga skripsi tersebut 

yaitu penulis akan membahas profil kemampuan 
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membaca Al-Qur’an siswa melalui pemberian pelajaran 

Al-Qur’an Hadis. 

B. Kajian Teori 

1. Huruf Hijaiyah 

Menurut riwayat, tulisan ayat-ayat Al-

Qur’an sejak di masa Nabi Saw, sehingga ayat-

ayat itu dihimpun dan dibukukan menjadi sebuah 

mushaf sebagaimana tersebut di atas adalah ditulis 

dengan tulisan bahasa Arab yang disebut “Ku>fi”. 

Tulisannya pada masa itu belum memakai tanda 

titik (nuqthah). Guna membedakannya dengan 

huruf yang lain, belum memakai baris untuk 

membedakan antara “a” – “i” – “u”dan lainnya.
12

 

Al-Qur’an itu mempunyai huruf-huruf yang 

tertentu. Huruf-huruf hijaiyahnya semua ada 29 

dengan urutan sebagai berikut:  

                                                           
12

  Moenawar Kholil, Al-Qura’an Dari Masa Ke Masa, 27. 
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Alif, Ba>’, Ta>’, Tsa >’, Ji >m, H>a>’, Kha>’, Da >l, Dza>l, 

Ra>’, Zai, Si >n, Syi>n, Sha>d, Dha>d, Tha>’, Zha>’, 

‘Ayn, Ghayn, Fa >’, Qa>f, Ka>f, La>m, Mi>m, Nu>n, 

Waw, Ha’, Lam-alif, Ya>’.  

Huruf adalah komponen dasar, bagian 

terkecil, atau elemen yang menyusun suatu 

menjadi “kata”. Dalam bahasa Indonesia kita 

mengenal huruf a, b, c, d, e, f, g, dan seterusnya, 

yang biasa kita sebut dengan istilah abjad, 

sedangkan dalam bahasa Inggris disebut alphabet. 

Kata “al-pha-bet” sangat mirip dengan pengucapan 

“alif-ba>-ta>”. Maka, sangat dimungkinkan akar 

bahasa Smith (Arab, Ibrani, dan Suryani) memiliki 

saling keterkaitan. Dibawah ini akan dijelaskan 

macam-macam huruf hijaiyah.
13

 

                                                           
13

  Didik Suharyo, Mu’jizat Huruf-huruf Al-Qur’an (Ciputat: 

Salima, 2012),33. 
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1) Alif: Dalam transliterasi disamakan dengan 

huruf “A”. Dari bentuknya ia berdiri seperti 

tonggak, seperti pagar pembatas, juga seperti 

angka 1 (satu).  

2) Ba>’: Secara umum dianggap sebagai konsonan 

“B”. Dari bentuknya, huruf ini sekelompok 

dengan huruf ya>’, nu>n, ta>’, tsa>’.  

3) Ta>’ : Secara umum dianggap sebagai konsonan 

“T”. Jika ditinjau dari bentuknya, Ta>’ 

merupakan kelompok huruf ya>’, ba>’, nu>n, tsa>’.  

4) Tsa>’: Secara umum diungkapkan dengan “Ts”. 

Jika ditinjau dari bentuknya, merupakan 

kelompok huruf ya>’, ba>’, nu >n, ta>’.  

5) Ji>m: Secara umum dalam transliterasi 

dianggap sebagai konsonan “J”. Ditinjau dari 

jumlah dan posisi titiknya, huruf ini 

berkelompok dengan huruf ba>’.  
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6) Ha>’: Secara umum huruf ini dalam 

transliterasi diwakili oleh konsonan “H”. Dari 

bentuknya, huruf ini merupakan kelompok 

huruf   ji>m dan kha>’.  

7) Kha>’: Secara umum dalam transliterasi huruf 

ini diwakili dengan “Kh”. Dilihat dari 

bentuknya ia merupakan kelompok huruf ji>m 

dan ha>’. 

8) Da>l: Secara umum dalam transliterasi 

disamakan dengan konsonan “D”.  Dilihat dari 

bentuknya huruf ini mirip dengan ujung panah.  

9) Dza>l: Secara umum disamakan dengan “Dz”. 

Dari bentuknya, huruf ini merupakan 

kelompok huruf da>l. Perbedaannya adalah dari 

titiknya.  
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10) Ra>’: Secara umum dianggap sebagai konsonan 

“R”. Bentuk huruf ini melengkung seperti 

kurung tutup himpunan.  

11) Zai: Secara umum dianggap sebagai konsonan 

“Z”. Dari bentuknya, merupakan kelompok 

huruf ra>’. Perbedaannya dengan huruf ra>’ 

adalah dari titiknya. 

12) Si>n: Secara umum dianggap sebagai konsonan 

“S”. Dari bentuknya, merupakan kelompok 

huruf syi>n. Perbedaannya adalah jumlah titik 

yang menempelinya.  

13) Syi>n: Secara umum disamakan dengan “Sy”. 

Perbedaanya adalah tiga titik yang menempel 

di atas huruf syi>n.  

14) Sha>d: Secara umum disamakan dengan “Sh”. 

Jika dilihat dari bentuknya, huruf ini 

merupakan sekelompok dengan dha>dh.  
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15) Dha>dh: Secara umum disamakan dengan “Dh”. 

Jika dilihat dari bentuknya, huruf ini 

merupakan sekelompok dengan sha>d. 

Perbedaannya adalah pada titik di atasnya.  

16) Tha>’: Secara umum disamakan dengan “Th”. 

Jika dilihat dari bentuknya, huruf ini 

merupakan sekelompok dengan zha>’.  

17) Zha>’: Secara umum disamakan dengan “Zh”. 

Jika dilihat dari bentuknya, huruf ini 

merupakan sekelompok dengan tha>’. 

Perbedaannya adalah pada titiknya.  

18) ‘Ayn: Dalam transliterasi diwakili tanda ‘ 

(apostrop). Dari bentuknya huruf ‘ayn 

merupakan sekelompok dengan huruf ghayn.  

19) Ghayn: Secara umum disamakan dengan “Gh”. 

Dari bentuknya merupakan sekelompok 
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dengan huruf ‘ayn. Perbedaannya adalah dari 

titiknya.  

20) Fa>’: Secara umum dianggap sebagai konsonan 

F. Jika dilihat dari bentuknya, ia sekelompok 

dengan huruf qa>f. Perbedaannya terletak pada 

satu titik di atasnya.  

21) Qa>f: Secara umum dianggap sebagai konsonan 

“Q” . Jika dilihat dari bentuknya, ia 

sekelompok dengan huruf fa>’. Perbedaannya 

terletak pada dua titik di atasnya.  

22) Ka>f: Secara umum disamakan dengan 

konsonan “K”. Bentuk seperti nampan, tempat 

untuk hantaran. Huruf ka>f sekelompok dengan 

huruf la>m.  

23) La>m: Secara umum disamakan dengan 

konsonan “L”. Dari bentuknya ia sekelompok 

dengan huruf ka>f.  
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24) Mi>m: Secara umum disamakan dengan 

konsonan “M”. 

25) Nu>n: Secara umum dianggap sebagai 

konsonan “N”. Dari bentuknya, huruf ini 

merupakan sekelompok dengan huruf ya>’, ba>’, 

ta>’, tsa >’. Perbedaannya adalah letak dan 

jumlah  titiknya.  

26) Waw: Secara umum dianggap sebagai 

konsonan “W”. 

27) Ha>’: Secara umum dianggap sebagai konsonan 

“W”. Tetapi ingat, huruf ha>’ berbeda dengan 

huruf ha>’(yang masuk ke dalam kelompok 

huruf ji>m, ha>’, kha>’). 

28) La>m-alif: Merupakan gabungan dari dua huruf, 

yakni la>m dan alif. Dan secara bentuk, 

memang huruf ini seperti huruf la>m yang 

ditempeli huruf alif di depannya.  
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29) Ya>’: Secara umum dianggap sebagai konsonan 

“Y”. Dari bentuknya, huruf ini merupakan 

kelompok huruf ba>’, nu >n, ta>’, tsa >’. Yang 

membuat pembeda adalah jumlah dan letak 

titiknya.
14

 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat 

disimpulkan bahwa huruf-huruf hijaiyahnya semua 

ada 29 dengan urutan sebagai berikut:  

Alif, Ba>’, Ta>’, Tsa>’, Ji >m, H>a>’, Kha>’, Da >l, Dza>l, 

Ra>’, Zai, Si>n, Syi>n, Sha>d, Dha>d, Tha>’, Zha>’, 

‘Ayn, Ghayn, Fa >’, Qa>f, Ka>f, La>m, Mi>m, Nu>n, 

Waw, Ha’, Lam-alif, Ya>’. 

2. Tempat Keluarnya Huruf:
15

  

a. Rongga Mulut dan rongga Tenggorokan 

terbuka 

                                                           
14

  Ibid, 52-349. 
15

 Ahmad Annuri, Panduan Tahsin Tilawah Al-Qur’an........,  
20-22. 
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b. Membuka mulut dengan sempurna: alif suku>n 

c. Menurunkan bibir bagian bawah: ya’ suku >n  

d. Memonyongkan dua bibir: waw suku>n 

e. Tenggorokan 

a) Tenggorokan bawah: hamzah, ha> (ء ه) 

b) Tenggorokan tengah: ‘ayn, ha> ( ع ح ) 

c) Tenggorokan atas: ghayn, ha>’(غ خ) 

f. Lidah 

a) ق keluar dari pangkal lidah (dekat 

tenggorokan) dengan mengangkatnya ke 

atas langit-langit. 

b) ك  makhraj qa>f namun pangkal lidah 

diturunkan. Yakni sebelah bawah sedikit 

dari tempat keluar huruf qaf. 

c) ي - ش - ج  keluar dari tengah lidah 

bertemu dengan langit-langit. 
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d)  ض keluar dari sisi lidah atau salah 

satunya bertemu dengan gigi geraham 

(dua tepi lidah bertemu dengan gigi 

geraham). 

e) ل Keluarnya dengan menggerakkan semua 

lidah dan bertemu ujung langit-langit. 

Yaitu dua tepi lidah (sebelah depan) 

secara bersamaan, setelah makhraj dhad 

dengan gusi atas.  

f) ن  Keluarnya dari ujung lidah di bawah 

makhraj  ل 

g) ر Keluarnya dari ujung lidah, hampir sama 

seperti dengan memasukkan punggung 

lidah. Yaitu dekat makhraj nu>n dan masuk 

pada punggung lidah. 

h) ت - د - ط Keluarnya dari ujung lidah yang 

bertemu denganpangkal gigi seri atas. 



30 

 

i) س - ز - ص Keluar dari ujung lidah hampir 

bertemu dengan gigi depan bagian bawah  

j) ذ - ظ - ت Ujung lidah keluar sedikit, 

bertemu dengan ujung gigi depan bagian 

atas. 

g. Dua Bibir 

 Bibir bawah bagian dalam bertemu ف (1

ujung gigi atas 

 Huruf mi>m dan ba>’ dengan ب - م - و (2

menempelkan 2 bibir, sedangkan wau 

dengan memonyongkan bibir. 

h. Rongga Hidung  

 Huruf yang keluar dari rongga hidung 

yaitu ghunnah (dengung). Ghunnah terdapat 

tujuh tempat yaitu: idgha>m bighunnah, iqla>b, 

ikhfa>’, ikhfa>’ syafawi>, idgha>m mitslayn, huruf 

nu>n dan mi>m tasydi>d baik saat washal 
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(disambung) atau waqaf (berhenti), lafazh 

irkam ma’ana > (idgha>m mutajanisayn). 

3. Sifat-sifat Huruf 

Sifat secara bahasa adalah makna yang 

melekat pada sesuatu baik secara indrawi seperti 

putih dan biru, maupun maknawi seperti ilmu, 

hidup, dan sabar. Sifat secara istilah yaitu keadaan 

tertentu yang datang pada huruf tatkala 

mengucapkannya. Pembagian sifat huruf ada 2 

yaitu:
16

 

a. Tidak memiliki lawan kata 

1) Sifat Shafir 

Shafir adalah suara tambahan yang keluar 

mirip burung. Shafir adalah suara 

tambahan yang keluar dari dua bibir 

ketika mengucapkan huruf-huruf ash-

                                                           
16

 Rohmatullah & Megah Tinambun, Praktis & Mudah Kuasai 
Tajwid (Yogyakarta: Checlist, 2018), 33-50. 
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shafir kerena melewati tempat yang 

sempit. Adapun jumlah hurufnya ada 3, 

yaitu: (ز  س ص) 

2) Sifat Qalqalah 

Qalqalah adalah pantulan atau getaran 

suara ketika membaca huruf qalqalah 

yang berharakat sukun atau disukunkan. 

Adapun jumlah hurufnya ada 5, yaitu:   ب(

 ج   ط  د  ق(

3) Sifat Li>n 

Li>n adalah pengucapan huruf yang lembut 

tanpa harus dipaksakan ketika huruf liin 

sukun dan sebelumnya fathah. Adapun 

jumlah huruf li>n ada 2, yaitu ( و ي )  

4) Sifat Inhira>t 

Inhira>t adalah huruf yang pengucapannya 

miring atau tergelincir dari makhrajnya. 
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Adapun jumlah hurufnya ada 2, yaitu ( ل ر

) 

5) Sifat Takri>r 

Takri>r adalah pengucapan huruf yang 

disertai bergetarnya ujung lidah dengan 

getaran yang lembut akibat sempitnya 

makhraj. Adapun hurufnya hanya ada 

satu, yaitu (ر ) 

6) Sifat Tafasysyi 

Tafasysyi adalah pengucapan huruf yang 

disertai dengan menyebarnya angin dalam 

mulut. Adapun jumlah hurufnya hanya 

ada satu, yaitu (ش ) 

7) Sifat Istitha>’alah 

Istitha>’alah adalah memanjangnya suara 

dari awal sisi lidah sampai akhir. Adapun 

hurufnya hanya satu, yaitu (ض ) 
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8) Sifat Ghunnah 

Ghunnah adalah suara yang keluar dari 

rongga hidung yang menyertai huruf (ن ) 

dan ( م ) 

b. Memiliki lawan kata 

1) Segi Napas atau Udara 

a) Al-Hams 

Hams adalah mengalir atau keluarnya 

napas ketika mengucapkan huruf-

huruf al-hams karena lemahnya huruf 

tersebut bersandar pada makhraj-nya. 

Adapun jumlah huruf yang dibaca 

dengan cara al-hams ada 10, yaitu: (  

خ  س  ش  ص ف  ك  ه   ت ث ح  ) 

b) Al-Jahr 

Jahr adalah bertahannya aliran napas 

ketika mengucapkan huruf-huruf al-



35 
 

jahr karena kuatnya bersandar pada 

makhraj. Adapun jumlah hurufnya 

ada 18, yaitu: ( ب ج د  ذ ر ز ض ط ظ ع غ

ق ل  م  ن  و  ء  ي   ) 

2) Segi Suara 

a) Al-Syiddah 

Al-syiddah adalah tertahannya suara 

ketika mengucapkan huruf-huruf al-

syiddah disebabkan sempurnanya 

sandaran atau tekanan yang kuat 

terhadap makhrajnya. Adapun 

hurufnya ada 8, yaitu: ( ء ب  ت ج د ط  ق

ك  ) 

b) Al-Rakhaawah 

Al-Rakhaawah adalah mengalirnya 

suara ketika mengucapkan huruf-

huruf al-rakhawah disebabkan 
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sandaran atau tekanan yang lemah 

terhadap makhrajnya. Adapun jumlah 

hurufnya ada 15, yaitu: ( ث ح  خ  ذ  ز   

 ( س  ش  ص  ض ظغ  ف  و  ه ي

3) Segi Pangkal Lidah 

a) Al-Isti’la>’ 

Al-Isti’la>’ adalah naiknya pangkal 

lidah ke langit-langit atas ketika 

mengucapkan huruf-huruf al-isti’la>’.  

b) Al-Istifa>l 

Al-Istifa>l adalah turunnya pangkal 

lidah dari langit-langit (tetap 

dibawah) ketika mengucapkan huruf-

huruf al-Istifaal.  

4) Segi Lidah dengan Langit-langit 

a) Al-Ithba>q  
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Al-Ithba>q adalah menempelnya lidah 

dengan langit-langit ketika 

mengucapkan huruf-huruf Al-Ithba>q. 

Adapun jumlah hurufnya ada 4, yaitu: 

 (ص  ض ط  ظ)

b) Al-Infita>h 

Al-Infita>h adalah terpisahnya 

(terbuka) lidah dengan langit-langit 

ketika mengucapkan huruf-huruf al-

infitaah. Adapun hurufnya ada 24, 

yaitu: ( ب  ت  ث  ج  ح  خ  د  ذ ر ز  س     

  (ش ع غ  ف  ق  ك  ل  م  ن  و  ه   ء ي

5) Segi Mudah Tidaknya Huruf Dikeluarkan 

a) Al-Idzla>q 

Al-Idzla>q adalah mengeluarkan huruf 

dengan mudah karena posisi makhraj 

berada diujung lidah atau bibir. 
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Adapun hurufnya ada 6, yaitu: (  ب  ر

 (ف  ل  م  ن

b) Al-Ishma>t 

Al-Ishmaat adalah mengeluarkan 

huruf dengan susah/tertahan. Adapun 

jumlah hurufnya ada 22, yaitu:  

ث ت ج  ح  خ  د  ذ  ز  س  ش  ص  ض   ط  )

 (ظ ع غ  ق  ك  و  ه ء  ي  

4. Ilmu Tajwid 

Tajwid adalah melafalkan huruf-huruf Al-

Qur’an sesuai dengan makhraj dan sifatnya serta 

memenuhi hukum bacaannya.
17

 

Tajwid menurut bahasa artinya 

memperbaiki atau membuat baik. Sedang 

pengertian menurut istilah para ulama’ qurra >’ 

                                                           
17

 E Badri Yunardi, Pedoman Tajwid Transliterasi Al-Qur’an 
(PTTQ) Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an (Jakarta: Lajnah 

Pentashihan Mushaf Al-Qur’an,2007), 3. 
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dalam membaca Al-Qur’an, di dalam nadzam 

jazariyyah yakni yang dinamakan tajwid ialah 

membacanya Al-Qur’an bisa mendatangi makhroj-

makhrojnya huruf, dibaca menurut semestinya 

yang tepat dan mengkompliti semua sifat-sifatnya 

huruf seperti membaca qalqalah, membaca hams 

pada huruf-huruf yang bersifat hams, membaca 

tebal (tatkhi>m) pada huruf isti’la>’, membaca tipis 

(tarqi>q) pada huruf istifal, membaca mad, ghunnah, 

idzha>r, ldgha>m dan lain sebagainya, semuanya bisa 

terbaca menurut ketentuannya masing-masing. 

Kemudian pada bacaan-bacaan yang sama dibaca 

dengan sama, seimbang, serasi, adil, tidak dibaca 

dengan berselisih, tapi harus “pukul sama rata”
18

. 

                                                           
18

Al Haajj Maftuh bin Basthul Birri, Standar Tajwid Bacaan 
Al-Qur’an (Kediri: Madrasah Murottilil Qur’an P.P. Lirboyo Kediri, 

2000), 25. 



40 

 

Berdasarkan segi bahasa tajwid berasal dari 

kata “jawwada - yujawwidu – tajwi>dan” mengikuti 

wazan “fa 'ala -yufa ’ilu - taf’i >lan“ yang artinya 

membaguskan atau membuat jadi bagus.
19

 

Adapun beberapa pembahasan dalam 

tajwid diantaranya:  

a. Hukum nu>n mati dan tanwin 

Hukum  nu>n  mati dan tanwin jika bertemu 

dengan salah satu huruf hijaiyah mempunyai 

empat hukum bacaan:  

1) Al-Idzha>r al-Halqi> 

2) Al-Idgha>m 

3) Al-Iqla>b 

4) Al-Ikhfa>'  
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Khuddamu al- Ma’had DH Mayak, Ilmu Tajwid Penuntun 
Membaca Al-Qur’an (Ponorogo: DH Press, 2012), 1. 
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b. Hukum mi>m sukun 

Mi>m sukun apabila bertemu salah satu huruf 

hija’iyah mempunyai tiga hukum, yaitu:  

1) Al-Ikhfa>’ al-Syafawi> 

2) Al-Idgha>m al-Mi>mi>  

3) Al-Idzha>r al-Syafawi> 

c. Hukum Qalqalah 

Qalqalah menurut bahasa “bergerak atau 

berputar” ( واالضطراب التّحّرك  ) 

Sedangkan menurut istilah adalah: 

Qalqalah artinya guncangan yakni guncangan 

atau memantulnya suara yang keras dan kuat. 

Sebab kerasnya suara yang naik bersamaan 

dengan penekanan huruf pada 
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makhrojnya.
20

Huruf-huruf Qalqalah ada 5 

huruf yang terkumpul dalam kalimat جد قطب  

d. Hukum la>m ta’ri>f  

La>m ta’ri>f adalah la>m yang masuk pada kata 

benda (االسم) dan didahului oleh hamzah 

washal. Sering kita ketahui dengan penulisan 

 Hukum la>m ta’ri>f ini dibagi menjadi dua .(ال)

bagian yaitu:  

1) Al-Qamariyah 

2) Al-Syamsiyah 

e. Hukum mad  

Salah satu hukum yang juga penting untuk 

dipelajari dalam ilmu tajwid adalah hukum 

mad. Pemahaman yang minim mengenai 

hukum mad akan menyebabkan qari' jatuh 

pada kesalahan. Seperti memendekkan huruf 

                                                           
20

Al-Ma’had DH Mayak, Risalah Tajwid, (Ponorogo: DH 

Press, 2009), 22. 
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yang seharusnya dibaca panjang atau 

sebaliknya.  

Mad menurut bahasa adalah ” والزيادة المدّ  ” 

artinya “memanjangkan dan menambah”, 

sedangkan menurut istilah mad adalah:  

المدّ  حروف من بحرف الصوت إالطالة  

“memanjangkan suara pada salah satu huruf 

mad (asli).”  

Huruf yang memberi status mad ada tiga, 

yaitu alif, waw dan ya>'. Ketiga huruf ini 

menjadi huruf mad apabila dalam keadaan 

mati, dengan syarat:  

1) Sebelum alif ada huruf berkharakat 

fathah.  

2) Sebelum waw ada huruf berharakat 

dhammah, dan 
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3) Sebelumnya ada huruf berkharakat kasrah 

Apabila syarat tersebut tidak ada, maka 

tidak terjadi hukum mad. Adapun 

pembagian mad dalam ilmu tajwid dibagi 

menjadi dua bagian yaitu:  

a) Al-Mad al-Ashli>: 

 Al-Mad al‘Iwadh 

 Al-Mad al-Badal 

 Al-Mad al-Qashi>rah 

 Al-Mad al-Tamki>n 

b) Al-Mad al-Far’i 

 Al-Mad al Wa>jib al-Muttashil 

 Al-Mad al-Ja>iz al-Munfashil 

 Al-Mad al-Shilah al-Thawi>lah 

 AI-Mad al-La>zim al-Mutsaqqal al-

Kilmi> 
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 Al-Mad aI-La>zim al-MukhafafaI-

Kilmi> 

 Al-Mad al-La>zim al-Mutsaqqal al-

Harfi> 

 Al-Mad al-La>zim al-Mukhafafal-

Harfi> 

 Al-Mad al‘A>ridh Lissuku>n 

 Al-Mad aI-Layn21
 

5.  Kemampuan membaca Al-Qur’an 

a.  Konsep kemampuan membaca Al-Qur’an  

Kemampuan merupakan kesanggupan 

untuk melakukan sesuatu dengan baik dan 

benar. Membaca merupakan aktivitas yang 

komplek dengan mengarahkan sejumlah 

tindakan.
22

 Menurut Mulyono Abdurrahman 

                                                           
21Ibid, 74-128. 
22

 Soedarso, Sistem Membaca Cepat dan Efektif (Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama, 1988), 4. 
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yang mengutip pendapat Lerner, mengatakan 

bahwah kemampuan membaca merupakan 

dasar untuk menguasai bidang studi.
23

  

Kemampuan membaca Al-Qur’an yang 

dimaksud oleh peneliti adalah kesanggupan anak 

untuk dapat melisankan atau melafalkan apa yang 

tertulis di dalam kitab suci Al-Qur’an dengan 

benar sesuai dengan makhrajnya. 

b. Indikator Kemampuan Membaca Al-Qur’an 

Indikator-indikator kemampuan 

membaca Al-Qur’an dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

1) Kelancaran membaca Al-Qur’an 

Kelancaran berasal dari kata dasar 

lancar. Dalam kamus besar bahasa 

Indonesia berarti tidak tersangkut; tidak 

                                                           
23

 Mulyono Addul Rohman, Pendidikan Bagi Anak 
Berkesulitan Belajar (Jakarta: Rinaka Cipta, 1999), 200. 
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terputus; tidak tersendat; fasih; tidak tertunda- 

tunda.
24

 Yang dimaksud disini adalah membaca 

Al-Qur’an dengan fasih. 

Ketepatan membaca Al-Qur’an sesuai 

dengan kaidah ilmu tajwid Perkataan tajwid 

berasal dari kata dasar جود yang artinya 

membaguskan.
25

 Sedangkan menurut istilah, 

ada beberapa pendapat yang mendefinisikan 

ilmu tajwid yaitu: 

Muhammad Al-Mahmud, dalam 

bukunya Hidayatul Mustafid menjelaskan : 

 حقه حرف كل اعطاء به يعرف علم هو والتجويد
 يقق كالتر ذالك وغري واملدود الصفات م ومستحقه
 وحنومها والتفحقم

 

“Tajwid adalah ilmu yang berfungsi untuk 

mengetahui hak dari masing-masing huruf dan 

sesuatu yang patut bagi masing-masing huruf 

tersebut berupa sifat-sifat huruf, bacaan 

                                                           
24

 Tim Penyusun Kamus Besar BahasaIndonesia (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2002), 633. 
25

 Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia (Jakarta:Yayasan 

Penyelenggara/Penafsiran Qur’an ,1973), 94. 
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panjang dan selain itu seperti tarqiq, tafhim 

dan sebagainya.” 

 

Adapun tujuan ilmu tajwid adalah 

untuk memelihara bacaan Al-Qur’an dari 

kesalahan membaca. Meskipun mempelajari 

ilmu tajwid adalah fardhu kifayah, tetapi 

membaca Al-Qur’an dengan kaidah ketentuan 

ilmu tajwid hukumnya fardhu ‘ain.
26

  Ini tidak 

lain agar dalam membaca Al-Qur’an bisa baik 

dan benar sesuai dengan kaidah tajwid. 

1) Kesesuaian membaca dengan makharijul 

huruf 

Makharijul huruf adalah membaca 

huruf-huruf sesuai dengan tempat keluarnya 

huruf seperti tenggorokan, di tengah lidah, 

antara dua bibir dan lain-lain. 

                                                           
26

 Abdul Chaer, Ilmu Tajwid  (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 

12. 
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Secara garis besar makhraj al huruf 

terbagi menjadi 5 macam, yaitu sebagai 

berikut: 

a. Jawf (rongga tenggorokan) huruf yang 

keluar dari rongga tenggorokan adalah 

alif dan hamzah yang berharakatfathah, 

kasrah, atau dhammah. 

b. Halq(tenggorokan) adapun huruf yang 

keluardari tenggorokan terdiri dari 6 

huruf ح خ ع غ ه ء  

c. Lisan (lidah) terdiri dari 18 huruf ج ث ت 

  ي ن ل ك ق ظ ط ض ص ش س ز ر ذ د

d. Syafataani (dua bibir) terdiri dari 4 huruf 

 م ب و ف
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e. Khoisyum (pangkal hidung) adapun huruf 

Khoisyumadalahmim dan nun yang 

berdengung.
27 

6. Dasar Membaca Al-Qur’an 

Adanya pandangan bahwa manusia 

mempunyai kebutuhan agama yaitu kebutuhan 

manusia terhadap pedoman hidup yang tepat yang 

dapat menunjukkan jalan kearah kebahagiaan 

dunia dan akhirat.
28

 Manusia sejak lahir telah 

membawa fitrah beragama, seperti disebutkan 

dalam Al-Qur’an surat Arrum ayat 30 sebagai 

berikut:
29

 

قِمۡ 
َ
ِينَِۡۡهَكۡوَجۡ ۡفَأ َۡلِتۡٱّۡلَلِۡٱَۡرَتۡفِطۡ ۡا َۡحنِيفۡ ۡلِلد

ّۡلَلِ ۡٱۡقِِِۡلَل ِۡۡديَلَۡتبۡ َۡلَۡۡها َۡعلَيۡ ۡنلَاَسۡٱَۡفَطرَۡ

                                                           
27

 Alam, Ilmu Tajwid (Jakarta;Amzah,2010), 7. 
28

 Zuhairini, Filsafat Pendididkan Islam,(Jakarta: Bumi 

Aksara, 1994), 96.  
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ِينۡ ٱۡلَِكَۡذ ۡ كۡ ِۡكنََۡوَل َۡۡقيدِمۡ ل ۡٱۡلد
َ
َۡلۡۡنلَاِسۡٱَۡثَۡأ

ونََۡيعۡ  ٣٠ۡۡۡلَم 
 

Artinya:  Maka hadapkanlah wajahmu dengan 
Lurus kepada agama Allah; 
(tetaplah atas) fitrah Allah yang 
telah menciptakan manusia menurut 
fitrah itu. tidak ada peubahan pada 
fitrah Allah. (Itulah) agama yang 
lurus; tetapi kebanyakan manusia 
tidak mengetahui, 

 

Berpijak pada itulah, maka umat manusia 

yang mengaku dirinya beriman dan bertaqwa 

kepada Allah Swt. direalisasikan dalam bentuk 

amal ibadah termasuk didalamnya usaha untuk 

memegang teguh kitab suci yang menjadi dasar 

hukum Islam yaitu Al-Qur’an. Sebagai upaya 

untuk memegang teguh kitab suci Al-Qur’an, umat 

Islam setidaknya minimal harus dapat membaca 

Al-Qur’an dengan baik dan benar. Untuk mencapai 
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itu diberikan pelajaran AlQur’an yang dimasukkan 

kedalam kurikulum pendidikan agama Islam dari 

tingkat menengah atas. Oleh karena itu, dasar 

membaca Al-Qur’an meliputi tiga unsur dasar 

yaitu: dasar religius, dasar yuridis, dan dasar sosial 

psikologis. 

1) Dasar Religius 

Dasar membaca Al-Qur’an bersumber 

dari ajaran Islam yang tertera dalam Al-

Qur’an dan Al-Hadits. Oleh karena itu, ayat 

Al-Qur’an dan Al-Hadits yang memerintahkan 

untuk membaca Al-Qur’an kepada umat Islam 

menjadi landasannya. Ayat Al-Qur’an yang 

dijadikan sebagai dasar membaca Al-Qur’an 

surat Al-Alaq ayat 1-5 sebagai berikut: 
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ۡق ۡٱ
 
َِۡۡرأ ١َۡۡخلَقَََّۡۡلِيٱَۡربدَِكۡۡمِۡسۡ ٱب َۡخلَقَۡۡ
ِۡٱ ۡ ل  َٰ ۡق ۡٱ٢َۡۡۡعلَقۡ ِۡمنۡ ۡنََۡسن

 
ۡٱَۡوَربَُّكَۡۡرأ

َ َۡرمۡ كۡ ل 
َِۡۡعَلمَََّۡۡلِيٱ٣ۡۡ ۡٱب

ِۡٱَۡعَلم٤ََۡۡۡقلَمِۡل  ۡ ل  َٰ َۡماۡنََۡسن
٥ۡۡۡلَمۡ َيعۡ ۡلَمۡ 

Artinya: “Bacalah dengan (menyebut) nama 
Tuhanmu yang Menciptakan, Dia 
telah menciptakan manusia dari 
segumpal darah. Bacalah, dan 
Tuhanmulah yang Maha pemurah, 
Yang mengajar (manusia) dengan 
perantaran kalam, Dia mengajar 
kepada manusia apa yang tidak 
diketahuinya.”30

 

 

2) Dasar Yuridis 

Secara yuridis pelaksanaan pendidikan 

membaca Al-Qur’an telah mempunyai dasar 

yang kuat, karena pendidikan agama Islam 

merupakan salah satu materi ajaranya adalah 

baca tulis Al-Qur’an, sebagaimana yang telah 

ditetapkan didalam undang-undang RI Nomor 

                                                           
30

 Al-‘Alaq: 1-5 
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20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

nasional bab II pasal 3 dirumuskan, pendidikan 

nasional bertujuan mengembangkan potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang 

maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab.
31

 

Ini berarti pendidikan agama Islam 

juga telah mempunyai kedudukan yang kuat 

secara yuridis, yaitu identik dengan dasar 

pendidikan nasional, berdasarkan pada 

pancasila dan undang-undang dasar 1945. Oleh 

karena itu, materi pengajaran pendidikan 

agama Islam yang diajarkan mulai tingkat 

                                                           
31

 Redaksi Sinar Grafika, UU RI No. 20 Tahun 2003, Tentang 
Sitem Pendidikan Nasional, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 5-6 
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pertama atau sekolah dasar sudah 

mencerminkan dasar yuridis, seperti pada 

materi membaca Al-Qur’an, pelajaran praktik 

sholat dan pelajaran ketauhidan. 

3) Dasar Sosial Psikologis 

Sebagai pegangan hidup didunia dan 

akhirat semua manusia memerlukan dengan 

adanya agama, dikarenakan dalam jiwa 

manusia sebenarnya telah tertanam suatu 

perasaan adanya Allah, suatu perasaan 

nalurilah yang diciptakan Allah Swt. dalam 

surat Al-Ra’d ayat 28 sebagai berikut: 

مَۡمئِنَُّۡوَتطۡ َۡءاَمن وا ََّۡۡلِينَۡٱ َلّۡۡلَلِهۡٱۡرِۡبِِذكۡ ۡق ل وب ه 
َ
ۡأ

ۡل ۡٱَۡمئِنَُّۡتطۡ ّۡلَلِۡٱۡرِۡبِِذكۡ  ل وب   ٢٨ۡۡق 
 

Artinya: (yaitu) orang-orang yang beriman dan 
hati mereka manjadi tenteram 
dengan mengingat Allah. Ingatlah, 
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hanya dengan mengingati Allah-lah 
hati menjadi tenteram. 

 

7. Metode pembiasaan dalam belajar membaca Al-

Qur’an 

Pendidikan pembiasaan dalam belajar 

membaca Al-Qur’an dapat dilakukan dengan dua 

cara yaitu: secara terprogram dalam pembelajaran, 

dan secara tidak terprogram dalam pembelajaran, 

dan secara tidak terprogram dalam kegiatan sehari-

hari.
32

 

f. Kegiatan pembiasaan terprogram dalam 

pembelajaran dapat dilaksanakan dengan 

perencanaan khusus dalam kurun waktu 

tertentu untuk mengembangkan pribadi 

peserta didik secara individual, kelompok, dan 

atau klasikal sebagai berikut: 

                                                           
32

 Mulyasa, Manajemen Pendidikan Karakter…, 167-169. 
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a) Membiasakan peserta didik untuk bekerja 

sendiri, menemukan sendiri, dan 

mengkonstruksi sendiri pengetahuan, 

ketrampilan, dan sikap baru dalam setiap 

pembelajaran. 

b) Membiasakan melakukan kegiatan inkuiri 

dalam setiap pembelajaran. 

c) Membiasakan peserta didik untuk 

bertanya dalam setiap pembelajaran. 

d) Membiasakan belajar secara kelompok 

untuk menciptakan “masyarakat belajar”. 

e) Guru membiasakan diri menjadi model 

dalam setiap pembelajaran 

f) Membiasakan melakukan refleksi pada 

setiap akhir pembelajaran. 
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g) Membiasakan melakukan penilaian yang 

sebenarnya, adil, transparan dengan 

berbagai cara. 

h) Membiasakan peserta didik untuk 

bekerjasama, dan saling menunjang. 

i) Membiasakan untuk belajar dari berbagai 

sumber.  

j) Membiasakan peserta didik untuk sharing 

dengan temannya. 

k) Membiasakan peserta didik untuk berfikir 

kritis. 

l) Membiasakan untuk bekerja sama dan 

memberikan laporan kepada orang tua 

peserta didik terhadap perkembangan 

perilakunya. 

m) Membiasakan peserta didik untuk 

menanggung risiko. 
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n) Membiasakan peserta didik tidak mencari 

kambing hitam. 

o) Membiasakan peserta didik terbuka 

terhadap kritikan. 

p) Membiasakan peserta didik mencari 

perubahan yang lebih baik 

q) Membiasakan peserta didik terus menurus 

melakukan inovasi dan improvisasi demi 

perbaikan selanjutnya.
33

 

g. Kegiatan pembiasaan secara tidak terprogram 

dapat dilaksanakan sebagai berikut: 

1) Rutin, yaitu pembiasaan yang dilakukan 

terjadwal, seperti: mengaji bersama dan 

hafalan bersama. 

2) Spontan, adalah pembiasaan tidak 

terjadwal dalam kejadian khusus, sepeti: 

                                                           
33

  Ibid. 
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diskusi tajwid, diskusi tentang huruf 

hijaiyah.
34

 

Syarat-syarat yang harus diperhatikan pada 

pemakaian metode pembiasaan dalam belajar 

membaca Al-Qur’an adalah sebagai berikut: 

a) Dimulai sejak dini. Semakin dini anak 

diperkenalkan dan dibiasakan dengan Al-

Qur’an akan berpotensi menghasilkan hasil 

yang lebih baik. Bahkan usia sejak bayi dinilai 

waktu yang sangat tepat untuk 

mengaplikasikan pendekatan ini, karena setiap 

anak mempunyai rekaman yang cukup kuat 

dalam menerima pengaruh lingkungan 

sekitarnya dan secara langsung akan 

membentuk kepribadian anak. Kebiasaan 

                                                           
34

 Ibid. 
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positif maupun negatif akan muncul sesuai 

dengan lingkungan yang membentuknya. 

b) Pembiasaan hendaknya dilakukan secara 

kontiniu, teratur dan berprogram. Sehingga 

pada akhirnya akan terbentuk sebuah 

kebiasaan yang utuh, permanen dan konsisten. 

Oleh karena itu faktor pengawasan sangat 

menentukan dalam mencapai keberhasilan dari 

proses ini. 

c) Pembiasaan hendaknya diawasi secara ketat, 

konsisten, tegas. Jangan memberikan 

kesempatan kepada anak didik untuk 

melanggar kebiasaan yang telah ditanamkan.
35

  

 

 

                                                           
35

 Amir Arif, Pengantar Ilmu Dan Metodologi Pendidikan 
Islam (Jakarta: Ciputat Press, 2002), 114-115. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan  dan Jenis Penelitian 

 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 

pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena yang dialami oleh subyek penelitian. 

Dalam hal ini jenis penelitian yang digunakan 

peneliti lapangan adalah studi kasus yaitu uraian dan 

penjelasan komperhensif mengenai berbagai aspek 

seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi 

(komunitas), suatu program atau suatu situasi sosial. 

Peneliti studi kasus berupaya menelaah sebanyak 

mungkin mengenai subjek yang diteliti.
36

 Jenis 

penelitian studi kasus ini digunakan karena peneliti 

                                                           
36

  Deddy Maulana, Metodelogi Penelitian Kualitatif 
(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), 201. 
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dapat meneliti terkait tentang kejadian aktivitas di MI 

Ma’arif Kadipaten Babadan Ponorogo. 

B. Kehadiran Peneliti 

 Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat 

dipisahkan dari pengamatan berperan serta, namun 

peranan penelitian yang menentukan keseluruhan 

skenarionya. Sehingga dalam penelitian ini, seorang 

peneliti bertindak sebagai instrumen kunci sekaligus 

pengumpulan data. Sedangkan instrumen yang lain 

sebagai penunjang.
37

 

C. Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini berlokasi di MI Ma’arif 

Kadipaten Babadan Ponorogo yang merupakan salah 

satu lembaga pendidikan yang bernaung di bawah 

Kementerian Agama, yang berada di jalan Pemanahan 

                                                           
37

 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2009), 163. 
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No 122 Kelurahan Kadipaten Kecamatan Babadan 

Kabupaten Ponorogo. 

D. Data dan Sumber Data 

 Data yang hendak digali dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Data tentang kemampuan siswa dalam melafalkan 

huruf hijaiyah dalam mata pelajaran Al-Qur’an 

Hadis di MI Ma’arif Kadipaten Babadan Ponorogo. 

2. Data tentang kemampuan memahami siswa dalam 

Ilmu Tajwid pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadis 

di MI Ma’arif Kadipaten Babadan Ponorogo. 

3.  Data tentang kemempuan siswa dalam  membaca 

Al-Qur’an pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadis di 

MI Ma’arif Kadipaten Babadan Ponorogo 

Sedangkan sumber data dalam penelitian ini 

adalah keterangan narasumber, tindakan dan dokumen 
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sekolah. Adapun narasumber dalam penelitian ini 

adalah : 

a. Kepala Sekolah MI Ma’arif Kadipaten Babadan 

Ponorogo. 

b. Bapak Ibu Guru MI Ma’arif Kadipaten Babadan 

Ponorogo. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini 

meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi.  

1. Wawancara 

Wawancara adalah kegiatan percakapan 

dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan 

oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) 

yang mengajukan pertanyaan dan yang 
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diwawancarai (interviewee) yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan itu.
38

 

Wawancara kualitatif merupakan salah satu 

teknik untuk mengumpulkan data dan informasi. 

Penggunaan metode ini didasarkan dua alasan. 

Pertama, dengan wawancara, peneliti dapat 

menggali tidak saja apa yang diketahui dan dialami 

subjek yang diteliti, tetapi apa yang tersembuyi 

jauh di dalam diri subjek peneliti. Kedua, apa yang 

ditanyakan pada informan bisa mencakup hal-hal 

yang bersifat waktu, yang berkaitan masa lampau, 

masa kini dan juga masa mendatang. Wawancara 

yang digunakan adalah wawancara kualitatif. 

Artinya, peneliti mengajukan pertanyaan-

pertanyaan secara lebih dan leluasa, tanpa terkait 

                                                           
38

 Lexy Moleong, Metodelogi Penelitian Kuaalitatif (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2000), 135. 
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oleh suatu pertanyaan yang telah dipersiapkan 

sebelumnya.
39

 

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan 

dengan: 

a. Guru Al-Qur’an Hadis yaitu untuk 

memperoleh informasi mengenai pelafalan 

huruf hijaiyah pada siswa, kemampuan 

memahami ilmu tajwid pada siswa, dan 

kemampuan membaca Al-Qur’an  pada mata 

pelajaran Al-Qur’an Hadis di MI Ma’arif 

Kadipaten Babadan Ponorogo. 

b. Guru Madrasah, yaitu untuk memperoleh 

informasi tentang sebagian data umum yang 

meliputi sejarah berdirinya MI Ma’arif 

Kadipaten Babadan Ponorogo. 

 

                                                           
39

 Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, Metodelogi 
Penelitian Kualitatif (Jogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 176 
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2. Teknik Pengamatan 

Ada beberapa alasan mengapa dalam 

penelitain kualitatif pengamatan dimanfaatkan 

sebesar-besarnya seperti yang dikemukakan oleh 

Guba dan Lincoln dikutip oleh Lexy Moleong 

sebagai berikut ini. Pertama pengamatan 

didasarkan atas pengalaman secara langsung. 

Kedua pengamatan memungkinkan penelitian 

untuk melihat dan mengamati sendiri, kemudian 

mencetak prilaku dan kejadian sebagaimana yang 

terjadi pada keadaan sebenarnya. Ketiga 

pengamatan memungkinkan peneliti mencatat 

peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan 

pengetahuan proposional maupun pengetahuan 

yang langsung diperoleh dari data. Keempat 

seiring terjadi ada kekurangan pada peneliti, 

jangan-jangan data yang dijaringnya ada yang 
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keliru atau biasa. Kelima teknik pengamatan 

memungkinkan peneliti mampu memahami situasi-

situasi yang rumit. Keenam dalam kasus-kasus 

tertentu dimana teknik komunikasi lainnya tidak 

dimungkinkan, pengamatan dapat menjadi alat 

yang sangat bermanfaat.
40

  

Teknik pengamatan digunakan penulis 

untuk mengetahui secara langsung kemampuan 

siswa dalam melafalkan huruf hijaiyah, memahami 

ilmu tajwid dan kelancaran membaca siswa di MI 

Ma’arif Kadipaten Babadan Ponorogo. 

3. Dokumentasi 

Tidak kalah pentingnya dari metode-

metode lainnya, metode dokumentasi yaitu 

mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 

berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, 

                                                           
40

 Lexy Moleong, Metodelogi Penelitian Kuaalitatif (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2000), 174-175. 
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majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, 

foto, dan sebagainya. Dibandingkan dengan 

metode lain, maka metode ini agak tidak begitu 

sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber 

datanya masih tetap, belum berubah. Dokumentasi 

ini tujuannya untuk memperkuat apa yang sudah 

diteliti oleh peneliti.
 41

  

Dokumentasi adalah rekaman peristiwa 

yang lebih dekat dengan percakapan, menyangkut 

personal pribadi, dan memerlukan interprestasi 

yang berhubungan sangat dekat dengan konteks 

rekaman peristiwa tersebut.
42

 

Teknik dokumentasi ini  sengaja digunakan 

dalam penelitian ini mengingat: 

                                                           
41

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Jakarta: Rineke 

Cipta, 2006),  331. 
42

 Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma 
Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya (Bandung:  Remaja 

Rosdakarya, 2005),  130.  
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a. Sumber ini selalu tersedia dan mudah 

terutama ditinjau dari konsumen waktu. 

b. Sumber ini merupakan pernyataan legal yang 

dapat memenuhi akuntabilitas. Hasil 

pengumpulan data melalui dokumentasi ini, 

dicatat dalam format transkip dokumentasi. 

Pada penelitian ini, penulis menggunakan 

data dokumentasi berupa dokumen profil MI 

Ma’arif Kadipaten Babadan Ponorogo, yang 

menyebutkan tentang visi, misi, dan tujuan serta 

juga struktur organisasi MI Ma’arif Kadipaten 

Babadan Ponorogo. 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif, 

dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, 

dan setelah selesai pengumpulan data pada periode 

tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah 
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melakukan analisis terhadap jawaban yang 

diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah 

dianalisis dirasa belum memuaskan, maka peneliti akan 

melakukan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, 

diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles dan 

Huberman mengemukakan bahwa aktifitas dalam 

analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, 

sehingga datanya sudah jenuh.
43

 

Analisis data kualitatif dapat dilakukan melalui 

langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Reduksi data, data yang diperoleh dari lapangan 

jumlahnya cukup banyak, dengan demikian perlu 

dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama 

peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan 

semakin banyak, komplek dan rumit. Untuk itu 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R 
& D, Cet. 19 (Bandung: Alfabeta, 2013), 246. 
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perlu segera dilakukan analisis data melalu reduksi 

data. Adapun data yang peneliti reduksikan 

menjadi sejarah MI Ma’arif Kadipaten Babadan  

Ponorogo, serta upaya yang dilakukan dalam 

memecahkan masalah tersebut. 

2. Display/ penyajian data, setelah data direduksi, 

maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bias 

dilakukan dalam uraian singkat, hubungan antara 

kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini 

Miles dan Huberman menyatakan bahwa ”Yang 

paling sering digunakan untuk menyajikan data 

dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks 

yang bersifat naratif “. Adapun data yang peneliti 

sajikan meliputi peningkatan kemampuan 

membaca Al-Qur’an melalui pelajaran Al-Qur’an 

Hadis. 
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3. Mengambil kesimpulan/verifikasi, langkah ketiga 

dalam analisis data kualitatif adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang 

dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan 

berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang 

kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan 

data berikut. Apabila kesimpulan pada tahap awal 

didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan 

mengumpulan data, maka kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimpulan yang 

kredibel.
44

  

  

 

 

 

                                                           
44

 Ibid., 247-252 
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Gambar  3. 1 Gambar Analisis Data 

Adapun data yang peneliti simpulkan 

meliputi peningkatan kemampuan membaca Al-

Qur’an siswa melalui pelajaran Al-Qur’an Hadis 

di MI Ma’arif Kadipaten Babadan Ponorogo. 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Keabsahan data merupakan konsep penting 

yang diperbarui dari konsep kesahihan validitas dan 

keandalan.
45

 Data keabsahan data diadakan pengecekan 

dengan teknik : 

                                                           
45

 Lexy Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2002), 171-177 
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1. Pengamatan yang tekun 

Ketekunan pengamatan yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah menemukan ciri-ciri 

dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan 

dengan persoalan dan isu yang sedang dicari. 

2. Pengecekan sejawat 

Yaitu mengekspos hasil sementara atau 

hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi 

analitik dengan rekan-rekan sejawat. 

3. Kecukupan referensial 

Referensi yang cukup adalah sebagai alat 

untuk menampung dan menyesuaikan kritik 

tertulis untuk keperluan evaluasi, yaitu dengan 

menyimpan informasi yang tidak direncanakan 

sebagai alternatif jika berhalangan tidak ada alat 

rekam suara. 
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Teknik Triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan atau yang memanfaatkan 

sesustu yang diluar data atau keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap 

data itu. Ada empat triangulasi sebagai titik 

pemeriksa yang memanfaatkan penggunaan 

sumber, metode, penyidik dan teori.
46

 Dari sini hal 

yang ingin dicapai peneliti dengan jalan : 

a. Membandingkan data hasil penelitian dengan 

data hasil wawancara. 

b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di 

depan umum dengan apa yang dikatakan 

secara pribadi. 

c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-

orang tentang situasi penelitian dengan apa 

yang dikatakannya. 

                                                           
46

 Ibid., 178 
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d. Membandingkan hasil wawancara dengan isi 

suatu dokumen yang berkaitan. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 

pembandingan data hasil penelitian dengan data 

hasil wawancara. 

H. Tahapan-tahapan Penelitian 

Tahap-tahap dalam penelitian ini adat tiga 

tahapan dan tambah dengan tahap akhir dari penelitian 

yaitu penulisan laporan hasil penelitian. Tahap-tahap 

penelitian tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Tahap pra lapangan, yang meliputi: menyusun 

rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, 

mengurus perizinan, menjajagi dan menilai 

keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan 

informan, menyiapkan perlengkapan penelitian dan 

persoalan etika penelitian. 
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2. Tahap pekerjaan lapangan, yang  meliputi: 

memahami latar penelitian dan persiapan diri, 

memasuki lapangan dan berperan serta sambil 

mengumpulkan data. 

3. Tahap analisis data. 

4. Tahap penulisan hasil laporan Penelitian.
 47

 

  

                                                           
47

 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif 
(Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 84-91. 
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BAB IV 

DESKRIPSI DATA 

 

A. Deskripsi Data Umum 

A. Sejarah singkat berdirinya MI Ma’arif Kadipaten 

Pada tanggal 10 September 1950 MI 

Ma’arif Kadipaten didirikan oleh masyarakat 

setempat yang dipelopori oleh bapak Kusri. Beliau 

adalah seorang tokoh agama dari desa Kadipaten. 

Adapun pembantunya adalah Bapak Samsudin, 

Bapak Gunawan, dan pemuka-pemuka agama yang 

lainnya di desa itu. 

Pada waktu akan mendirikan Madrasah 

tersebut tidak mempunyai modal apa-apa kecuali 

sebidang tanah, kira-kira 150 m2. Tanah tersebut 

adalah wakaf dari Bapak Kiyai Mukhtar, yaitu 

seorang Bapak Kiyai pendiri masjid yang letaknya 

80 
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sekarang berhadapan dengan madrasah tersebut. 

Tanah tersebut di muka masjid agak ke selatan 

sedikit yang sekarang dipakai untuk letak gedung 

tersebut. Atas usaha dan swadaya masyarakat, 

madrasah dapat berdiri pada tanggal, bulan dan 

tahun tersebut diatas. Adapun keadaan dan situasi 

madrasah pada waktu awal dibangun ialah sebagai 

berikut : 

a. Keadaan Gedung   

Lokalnya 4 ruang, atapnya genting, 

gentingnya dari batu tanah, balunganya dari 

kayu jati, lantainya plester, 3 ruang 

menghadap ke barat dan yang satu ruang 

menghadap ke utara, sehingga bentuknya leter 

L. Kantor sekolah belom ada, kamar mandi 

dan WC juga belum ada. 
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b. Keadaan Murid 

Jumlah murid 50 anak, terdiri dari 20 anak 

putri dan 30 anak putra. 

c. Keadaan Pendidik 

Hanya ada dua orang tenaga pendidik yaitu: 

Bapak Kusri alumni pondok Durisawo dan 

Bapak Gunawan, keduanya adalah guru 

sekaligus pengurus. 

d. Peralatan Sekolah 

1 buah alamari, 4 buah papan tulis, 4 buah 

meja guru, 4 buah tempat duduk, 50 meja 

belajar dan kursi siswa. 

B. Profil Madrasah  

Madrasah yang menjadi lokasi penelitian 

adalah MI Ma’arif Kadipaten, dengan NSM 

111235020006. Madrasah ini Terakreditasi A, 

beralamat di Jalan Jl. Pemanahan No 120 
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Kadipaten Babadan Ponorogo. Kepala Madrasah 

saat ini adalah Bapak Hamdani, S.Pd. 

Madrasah bernaung di bawah Yayasan 

Lembaga Pendidikan Ma’arif NU, dengan SK 

pendirian: L.m./3/210/a/1978. Status tanahnya 

adalah tanah wakaf dengan luas lahan 467 m
2
. 

C. Visi dan Misi dan Tujuan Madrasah 

Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Kadipaten 

Babadan Ponorogo memiliki visi dan misiyang 

peneliti paparkan sebagai berikut. 

a. Visi Madrasah  

“Terbentuknya Peserta Didik yang 

berakhlakul karimah, berkualitas dalam 

IMTAQ (Iman dan Taqwa) dan IPTEK (Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi) deangan 

berwawasan Ahlus Sunnah Wal  Jama’ah” 
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b. Misi Madrasah 

1) Mengembangkan SDM Untuk 

meningkatkan kualitas guru dan 

karyawan. 

2) Mengefektifkan pembelajaran dan 

mengoptimalkan kegiatan ekstrakurikuler 

serta meningkatkan ketrampilan sejak 

dini. 

3) Menyediankan dan melengkapi sarana dan 

prasarana 

4) Memperdayakan potensi dan peran serta 

masyarakat. 

5) Melaksanakan K-7 untuk menciptakan 

lingkungan yang kondusif dan 

berwawasan aswaja (Ketertiban, 

Kebersihan, Kesehatan, Keindahan, 

Keamanan, Kekeluargaan dan Kesopanan) 
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c. Tujuan Madrasah 

Meluluskan peserta didik yang Cerdas, 

Bertaqwa, Berakhlakul Karimah dan 

Berwawasan Ahlusunnah Waljama’ah 

D. Letak Geografis Madrasah 

Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Kadipaten 

Babadan Ponorogo terletak di RT 03 RW 02 Jl. 

Pemanahan No 120 Dusun Menggungan Desa 

Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten 

Ponorogo. 

Gedung Madrasah yang jauh dari 

keramaian baik pasar maupun jalan raya 

menjadikan suasana nyaman dan tenang untuk 

melaksanakan proses belajar mengajar. Jarak 

madrasah-pun sangat mudah dijangkau. 

Sedangkan batas-batas Madrasah 

Ibtidaiyah Ma’arif Kadipaten Babadan Ponorogo 
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adalah : sebelah timur berbatasan dengan rumah 

penduduk (Bapak Sadi), sebelah barat berbatasan 

dengan rumah penduduk dan masjid Al-Muchtar, 

sebelah utara berbatasan dengan rumah Bapak 

Suryadi selaku pengurus madrasah dan sebelah 

selatan berbatasan dengan jalan (Jl. Pemanahan). 

Dengan  demikian Madrasah Ibtidaiyah 

Ma’arif Kadipaten Babadan Ponorogo terletak di 

lingkungan yang sangat strategis, dikelilingi 

banyak perumahan penduduk yang mayoritas anak-

anak mereka bersekolah di Madrasah Ibtidaiyah 

Ma’arif Kadipaten Babadan Ponorogo. 

Adapun kepemimpinan MI Ma’arif 

Kadipaten dari awal  berdiri sampai sekarang 

adalah sebagai berikut: Bapak Amarudin, Bapak 

Shihabudin, Bapak Wahab, Ibu Asdjijah, Ibu Sri 
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Wahyuningsih, Bapak Ketut dan Bapak Hamdani 

(menjabat saat ini). 

E. Sarana Prasarana 

Untuk menunjang kelancaran dan 

kelangsungan dalam kegiatan proses belajar 

mengajar, maka dalam suatu lembaga pendidikan 

mutlak memerlukan fasilitas atau sarana dan 

prasarana. 

Adapun sarana dan prasarana Madrasah 

Ibtidaiyah Ma’arif Kadipaten Babadan Ponorogo 

terdiri dari 6 ruang belajar/kelas, 1 ruang 

perpustakaan, 1 ruang kepala Madrasah sekalian 

ruang tamu, 1 ruang guru/kantor, 1 ruang lab 

komputer, 1 ruang gudang, 2 ruang kamar mandi, 6 

buah papan tulis, 6 buah almari kelas, 6 komputer 

dan 1 leptop, 2 buah printer, 1 buah proyektor, 1 
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buah televisi, 1 buah speaker, 1 set drum band, 1 

set kompang tradisional, 

F. Keadaan Guru dan Karyawan 

Berdasarkan dari data dokumentasi yang 

telah penulis peroleh untuk saat ini Madrasah 

Ibtidaiyah Ma’arif Kadipaten Babadan Ponorogo 

memiliki 10 tenaga pendidik, namun hanya satu 

yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan 9 orang 

guru betststus tidak tetap (GTT). Sedangkan 

karyawan di Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif 

Kadipaten Babadan Ponorogo berjumlah 1 orang 

tukang kebun tamatan SLTA 

G. Keadaan Siswa 

Keadaan siswa di Madrasah Ibtidaiyah 

Ma’arif Kadipaten Babadan Ponorogo tahun 

pelajaran 2018-2019 yang terdaftar berjumlah 173 

siswa. Jumlah setiap kelas sebagai berikut : Siswa 
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kelas I berjumlah 37 orang, siswa kelas II 

berjumlah 28 orang, siswa kelas III berjumlah 33 

orang, siswa kelas IV berjumlah 18 orang, siswa 

kelas V berjumlah 35 orang dan Siswa kelas VI 

berjumlah 22 orang. 

H. Kegiatan Ekstra Kurikuler 

Kegiatan ekstra kurikuler bertujuan untuk 

agar siswa memperkaya dan memperluas wawasan, 

mendorong pembinaan nilai, atau sikap, serta 

memungkinkan penerapan lebih lanjut. 

Pengetahuan yang telah dipelajari dari berbagai 

mata pelajaran dalam ekstra kurikuler ini 

mengutamakan kegitan kelompok, selain itu 

kegiatan ekstra kurikuler ini dimaksud untuk 

memberi bekal ketrampilan hidup kepada siswa 

untuk bersaing secara individu di masyarakat.  
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Kegiatan ekstra kurikuler yang ada di 

Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Kadipaten Babadan 

Ponorogo adalah: Kepramukaan, Seni baca Al-

Qur’an ( Qiro’), Seni hadroh dan Drum band.    

I. Struktur organisasi 

Stuktur organisasi adalah suatu susunan 

dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang 

ada pada suatu organisasi dalam menjalankan 

kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang 

diharapkan dan diinginkan. Struktur organisasi 

menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan 

pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan 

bagaimana hubungan aktivitas antara bagian-

bagian tersebut. Dalam struktur organisasi yang 

baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa 

melapor kepada siapa, jadi ada satu pertanggung 

jawaban apa yang akan dikerjakan.  
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Struktur organisasi Madrasah Ibtidaiyah 

Ma’arif Kadipaten Babadan Ponorogo, yaitu : 

sebagai Ketua Yayasan adalah: Suryadi, Sp, M.Si.  

Komite Madrasah : K.H Kholil Munawwar, BA. 

Kepala Madrasah: Hamdani, S.Pd.  Waka 

Kurikulum : Samsudin, S.Pd.I. Tata Usaha: Irma 

Wahyu Ariatuti, S.Pd.I. Bendahara: Nofi Isnawati, 

S.Pd.I. Waka Kesiswaan : Agus Supriyanto, 

S.Ag. 

B. Deskripsi Data Khusus 

Dalam deskripsi data khusus diuraikan 

mengenai beberapa hal sebegai berikut: 

1. Kemampuan siswa melafalkan huruf hijaiyah 

Mata pelajaran Al-Qur’an Hadis di MI 

Ma’arif Kadipaten diajarkan di setiap kelas mulai 

dari kelas 1 sampai kelas 6. Sebagai dasar 

membaca Al-Qur’an siswa harus mampu 
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melafalkan huruf hijaiyah. Berdasarkan keterangan 

Bapak Agus Supriyanto mengenai kemampuan 

siswa melafalkan huruf hijaiyah, belum bisa secara 

merata. Di kelas 4, 5 dan sudah tidak ada siswa 

yang tidak hafal huruf hijaiyah, hanya saja ada 

masalah dalam kefasihan dalam melafalkannya. Di 

antara para siswa ada yang sudah fasih juga ada 

yang belum fasih. Beberapa siswa masih sukar 

membedakan ketika membunyikan huruf tsa>’ dan 

si>n, qa>f dan kha>’, dla>d dan zha>.48
  

Penyebab siswa belum fasih melafalkan 

huruf hijaiyah yang paling terlihat  pada siswa 

adalah tidak terbiasa dalam membunyikan huruf-

huruf hijaiyah dalam kegiatan sehari-hari, serta 

dipengaruhi oleh kurangnya motivasi dan 

dukungan dari orang tua. Beberapa siswa sangat 

                                                           
48

 Observasi Observasi di MI Ma’arif  Kadipaten, 1 November 

2018. 
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jarang ditegur atau diingatkan untuk belajar 

melafalkan huruf hijaiyah. Para siswa tersebut 

jarang didukung untuk mempelajari kembali materi 

yang dipelajari di sekolah termasuk materi tentang 

huruf hijaiyah.
49

  

Keterangan ini yang hampir sama dengan 

penuturan Ibu Emy Muti’ah dan Ibu Irma Wahyu 

Ariatuti, bahwa di antara para siswa masih mulai 

belajar menghafal huruf hijaiyah ada juga yang 

sudah hafal. Menurut guru, latar belakang tempat 

tinggal siswa turut mempengaruhi kemampuan 

siswa dalam melafalkan huruf hijaiyah. Sebagian 

siswa ada yang tinggal di rumah dan sebagian yang 

lain mukim di pondok pesantren Mambaul Hisan 

(pondok pesantren yang ada di lingkungan MI). 

Mayoritas siswa yang mukim di pondok sudah 

                                                           
49

 Wawancara dengan Agus Supriyanto, 01 November 2018. 
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hafal huruf hijaiyah, sebab materi-materi mengenai 

ilmu Al-Quran sudah menjadi menu harian di 

pondok.
50

 

Huruf-huruf yang relatif sukar dilafalkan 

para siswa antara lain: ض ذ د  س ث ظ  

Untuk meningkatkan kemampuan siswa 

dalam melafalkan huruf hijaiyah pak Agus 

Supriyono biasanya selalu berpesan agar para 

siswa selalu rajin belajar, serta memberikan 

motivasi dan semangat dengan memberikan 

gambaran pentingnya belajar membaca Al-Qur’an. 

Selain itu juga mengajarkan mereka bagaimana 

melafalkan huruf hijaiyah dengan baik dan benar 

antara lain dengan cara mengoreksi setiap 

kesalahan dalam melafalkan huruf ketika para 

siswa disuruh membaca huruf hijaiyah.  

                                                           
50

 Wawancara dengan Emy Muti’ah dan Irma Wahyu Ariatuti, 

01 November 2018. 
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2. Kemampuan siswa dalam memahami ilmu tajwid  

Setelah siswa mempelajari huruf hijaiyah 

yang tak kalah penting yaitu mempelajri ilmu 

tajwid. Setiap siswa mempunyai kemampuan yang 

berbeda-beda untuk memahami ilmu tajwid.  

Berdasarkan keterangan Bapak Agus 

Supriyanto (guru kelas 4, 5, dan 6), mayoritas 

siswa sudah mampu memahami ilmu tajwid, hanya 

sebagian kecil yang belum memahami ilmu tajwid. 

Ilmu tajwid yang dipelajari siswa adalah mengenai 

hukum nu>n sukun dan tanwi>n, hukum mi>m sukun, 

dan hukum la>m ta’ri >f.51
 

Adanya sebagian siswa yang kurang 

mampu memahami ilmu tajwid terjadi karena 

faktor siswa yang tidak maksimal dalam mengikuti 

penyampaian materi guru. Ketika guru 

                                                           
51

 Wawancara dengan Agus Supriyanto, 01 November 2018. 
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menyampaikan materi tajwid sebagian siswa ada 

yang tidak fokus belajar, tidak memperhatikan 

ramai sendiri bahkan mengantuk. Hal ini 

menyebabkan mereka tidak memahami materi 

tajwid yang disampaikan.
52

 

Keterangan yang berbeda disampaikan oleh 

Ibu Emy Muti’ah dan Ibu Irma Wahyu Ariatuti, 

(guru kelas 1, 2, dan 3). Kedunya menjelaskan  

bahwa para siswa di kelas 1, 2, dan 3 belum 

memahami ilmu tajwid, karena dalam pelajaran 

Al-Quran Hadis untuk kelas-kelas tersebut materi 

ilmu tajwid memang belum disampaikan. Di kelas-

kelas tersebut fokus pelajaran masih pada huruf 

hijaiyah saja.
53

 

 

                                                           
52

 Observasi di MI Ma’arif  Kadipaten, 1 November 2018. 
53

 Wawancara dengan Emy Muti’ah dan Irma Wahyu Ariatuti, 

01 November 2018. 
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3. Kelancaran siswa dalam membaca Al-Qur’an. 

Mempelajari huruf hijaiyah dan mempelajari 

ilmu tajwid adalah pokok dasar dalam kelancaran 

membaca Al-Qur’an. Dalam kelancaran membaca 

Al-Qur’an setiap kelas memiliki kemampuan yang 

berbeda-beda. 

Berdasarkan keterangan Bapak Agus 

Supriyanto, di kelas 4, 5 dan 6, rata-rata siswa 

sudah lancar membaca Al-Qur’an. Untuk 

mendukung kemampuan agar lancar membaca Al-

Qur’an diadakan kebiasaan nderes Al-Qur’an 

selama 30 menit setelah bel masuk berbunyi. 

Dengan cara ini siswa dapat mengaplikasikan 

ilmu-ilmu yang sudah didapat pada mata pelajaran 

Al-Qur’an Hadis terutama dalam melafalkan huruf 

hijaiyah dan menerapkan ilmu tajwid. 
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Pada saat nderes, selama 20 menit 

digunakan untuk membaca secara bersama-sama 

ayat-ayat al-Quran yang sudah ditentukan oleh 

Guru. Kemudian pada 10 menit berikutnya, guru 

akan menyuruh siswa secara bergantian setiap 

harinya untuk membaca sendiri dan siwa yang lain 

menyimak serta memperhatikan. Guru akan 

membenahi jika terdapat kekeliruan dalam 

membaca, baik dari segi makha>rijul huru>f  maupun 

tajwidnya. Dengan demikian siswa akan 

memahami bagaimana bacaan yang benar dan 

keliru. 

Adapun pada kelas 1, 2 dan 3 yang diajar 

oleh Ibu Emy Muti’ah dan Ibu Irma Wahyu 

Ariatuti, para siswa rata-rata belum memiliki 

kemampuan membaca Al-Quran, sebab materi 

yang mereka terima masih mengenai huruf 
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hijaiyah. Untuk mengakrabkan siswa dengan 

tradisi membaca Al-Qur’an, mereka  dibiasakan 

menghafal surat-surat pendek dengan bimbingan 

para guru. Dengan siswa menghafal surat-surat 

pendek diharapkan lisan mereka menjadi terbiasa 

dan mudah dalam membunyikan kalimat-kalimat 

dalam bahasa Arab, bahasa Al-Quran.
54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
54

 Observasi di MI Ma’arif  Kadipaten, 1 November 2018. 
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BAB V 

ANALISIS DATA 

 

A. Analisis Kemampuan Siswa Melafalkan Huruf 

Hijaiyah 

Dari uraian dalam bab sebelumnya diketahui 

bahwa kemampuan siswa melafalkan huruf hijaiyah 

merata. Di kelas 4, 5 dan 6,   sebagian para siswa ada 

yang sudah fasih juga ada yang belum fasih.  

Penyebab siswa belum fasih melafalkan huruf 

hijaiyah yang paling terlihat  pada siswa adalah tidak 

terbiasa dalam membunyikan huruf-huruf hijaiyah 

dalam kegiatan sehari-hari, serta dipengaruhi oleh 

motivasi dan dukungan dari orang tua mereka.  

Terkait dengan kemampuan membaca siswa ada 

beberapa Banyak faktor yang dapat mempengaruhi, 

100 
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yaitu  kemampuan membaca, diantaranya sebagai 

berikut:
55

 

1. Faktor Fisiologis 

Faktor fisiologis mencakup kesehatan fisik, 

pertimbangan secara logis (misalnya berbagai 

cacat otak), dan jenis kelamin. Kelelahan juga 

merupakan kondisi yang tidak menguntungkan 

bagi anak untuk belajar, khususnya belajar 

membaca. 

2. Faktor Intelektual 

Intelegensi anak tidak sepenuhnya 

mempengaruhi berhasil tidaknya anak dalam 

membaca permulaan. Faktor metode mengajar 

guru, prosedur, dan kemampuan guru juga turut 

mempengaruhi kemampuan membaca permulaan 

anak. 

                                                           
55

 Farida Rahim, Pengajaran Membaca di Sekolah Dasar 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 16-19. 
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3. Faktor lingkungan 

Faktor lingkungan juga mempengaruhi 

kemampuan membaca siswa. Faktor lingkungan 

itu mencakup: a) latar belakang dan pengalaman 

siswa dirumah, yaitu lingkungan membentuk 

pribadi, sikap, nilai, dan kemampuan bahasa anak. 

b) faktor sosial ekonomi yaitu faktor orang tua, 

dan linkungan tetangga merupakan faktor yang 

membentuk lingkungan rumah siswa.  

Faktor faktor di atas adalah sangat erat 

kaitannya dengan kemampuan membaca Al-Qur’an. 

Adapun dalam kemampuan membaca Al-Qur’an siswa 

di tunjukkan dengan prestasi hasil belajar membaca Al-

Qur’an di sekolah. 

Adapun di kelas 1, 2 dan 3, di antara para siswa 

masih mulai belajar menghafal huruf hijaiyah ada juga 

yang sudah hafal. Latar belakang tempat tinggal siswa 
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turut mempengaruhi kemampuan siswa dalam 

melafalkan huruf hijaiyah.  

Huruf-huruf yang relatif sukar dilafalkan para 

siswa antara lain: ض ذ د  س ث ظ  

Untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam 

melafalkan huruf hijaiyah guru selalu berpesan agar 

para siswa selalu rajin belajar, serta memberikan 

motivasi dan semangat dengan memberikan gambaran 

pentingnya belajar membaca Al-Qur’an. Selain itu juga 

mengajarkan mereka bagaimana melafalkan huruf 

hijaiyah dengan baik dan benar antara lain dengan cara 

mengoreksi setiap kesalahan dalam melafalkan huruf 

ketika para siswa disuruh membaca huruf hijaiyah.  

B. Analisis Kemampuan Siswa dalam Memahami Ilmu 

Tajwid  

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya 

diketahui bahwa di kelas 4, 5, dan 6, mayoritas siswa 
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sudah mampu memahami ilmu tajwid, hanya sebagian 

kecil yang belum memahami ilmu tajwid. Ilmu tajwid 

yang dipelajari siswa adalah mengenai hukum nun 

sukun dan tanwin, hukum mim sukun, dan hukum Al 

ta’rif. 

Adanya sebagian siswa yang kurang mampu 

memahami ilmu tajwid terjadi karena faktor siswa 

yang tidak maksimal dalam mengikuti penyampaian 

materi guru. Ketika guru menyampaikan materi tajwid 

ada sebagian siswa yang tidak fokus belajar atau ramai 

sendiri, hal ini menyebabkan mereka tidak memahami 

materi tajwid yang disampaikan. 

Memahami ilmu tajwid adalah unsur penting 

dalam kemampuan membaca al-Qur’an. Membaca 

merupakan satu dari empat keterampilan berbahasa. 

Keterampilan menyimak, berbicara, membaca dan 

menulis adalah keempat komponen yang saling 
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berkaitan. Membaca merupakan kegiatan yang 

melibatkan unsur auditif (pendengaran) dan visual 

(pengamatan).
56

 Membaca adalah kegiatan memahami 

makna yang terdapat dalam tulisan. Secara istilah 

membaca adalah proses pengolahan bacaan secara 

kritis kreatif yang dilakukan pembaca untuk 

memperoleh pemahaman menyeluruh tentang bacaan 

itu, yang diikuti oleh penilaian terhadap keadaan, nilai, 

fungsi, dan dampak bacaan itu. 
57

 

Adapun di kelas 1, 2, dan 3, para siswa belum 

memahami ilmu tajwid, karena dalam pelajaran Al-

Quran Hadis untuk kelas-kelas tersebut materi ilmu 

tajwid memang belum disampaikan. Di kelas-kelas 

tersebut fokus pelajaran masih pada huruf hijaiyah saja. 

 

                                                           
56

 Ana Widyaastuti, Anak Gemar Baca Tulis (Jakarta: PT. 

Gramedia, 2017), 1-2. 
57

 Nurhadi, Teknik Membaca (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2016), 

2. 
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C. Analisis Kelancaran Siswa dalam Membaca Al-Qur’an. 

Berdasarkan uraian dalam bab sebelumnya di 

kelas 4,5 dan 6, rata-rata siswa sudah lancar membaca 

Al-Qur’an. Untuk mendukung kemampuan agar lancar 

membaca Al-Qur’an diadakan kebiasaan nderes Al-

Qur’an selama 30 menit  setelah bel masuk berbunyi. 

Dengan cara ini siswa dapat mengaplikasikan ilmu-

ilmu yang sudah didapat pada mata pelajaran Al-

Qur’an Hadis terutama dalam melafalkan huruf 

hijaiyah dan menerapkan ilmu tajwid. 

Adapun pada kelas 1, 2 dan 3, para siswa rata-

rata belum memiliki kemampuan membaca Al-Quran, 

sebab materi yang mereka terima masih mengenai 

huruf hijaiyah. Untuk mengakrabkan siswa dengan 

tradisi membaca Al-Qur’an, mereka  dibiasakan 

menghafal surat-surat pendek dengan bimbingan para 

guru. 
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Kebiasaan nderes Al-Qur’an pada siswa kelas 4, 

5 dan 6 serta menghafal surat-surat pendek pada kelas 

1,2 dan 3 adalah bagian dari bentuk pembiasaan dalam 

belajar membaca Al-Qur’an. 

Pembiasaan dalam belajar membaca Al-Qur’an 

dapat dilakukan dengan dua cara yaitu: secara 

terprogram dalam pembelajaran, dan secara tidak 

terprogram dalam pembelajaran, dan secara tidak 

terprogram dalam kegiatan sehari-hari.
58

 

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada 

pemakaian metode pembiasaan dalam belajar membaca 

Al-Qur’an, antara lain: 

d) Dimulai sejak dini. Semakin dini anak 

diperkenalkan dan dibiasakan dengan Al-Qur’an 

akan berpotensi menghasilkan hasil yang lebih 

baik. Bahkan usia sejak bayi dinilai waktu yang 

                                                           
58

  Mulyasa, Manajemen Pendidikan Karakter…, 167-169. 
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sangat tepat untuk mengaplikasikan pendekatan 

ini, karena setiap anak mempunyai rekaman yang 

cukup kuat dalam menerima pengaruh lingkungan 

sekitarnya dan secara langsung akan membentuk 

kepribadian anak. Kebiasaan positif maupun 

negatif akan muncul sesuai dengan lingkungan 

yang membentuknya. 

e) Pembiasaan hendaknya dilakukan secara 

berkelanjutan, teratur dan berprogram. Sehingga 

pada akhirnya akan terbentuk sebuah kebiasaan 

yang utuh, permanen dan konsisten. Oleh karena 

itu faktor pengawasan sangat menentukan dalam 

mencapai keberhasilan dari proses ini. 

f) Pembiasaan hendaknya diawasi secara ketat, 

konsisten, tegas. Jangan memberikan kesempatan 
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kepada anak didik untuk melanggar kebiasaan 

yang telah ditanamkan.
59

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
59

 Amir Arif, Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan 

Islam (Jakarta: Ciputat Press, 2002), 114-115. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Dari uraian dalam bab-bab sebelumnya dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

4. Kemampuan siswa dalam melafalkan huruf 

hijaiyah di MI Ma’arif Kadipaten Babadan 

Ponorogo masih belum maksimal, pada kelas 1, 2 

dan 3 masih ada yang belum mampu  melafalkan 

huruf hijaiyah dengan baik. Huruf-huruf yang 

relatif sukar dilafalkan para siswa antara lain: ث ظ 

ض ذ د  س . Sedangkan pada kelas 4, 5 dan 6 seluruh 

siswa sudah hafal huruf hijaiyah, hanya dalam 

pelafalannya ada beberapa siswa yang kurang 

fasih. 

110 
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5. Kemampuan memahami ilmu tajwid siswa di MI 

Ma’arif Kadipaten Babadan Ponorogo, pada kelas 

4,5 dan 6 secara umum sudah baik, sedangkan pada 

kelas 1,2 dan 3 materi ilmu tajwid belum 

disampaikan. 

6. Kemampuan siswa dalam  kelancaran membaca 

Al-Qur’an di MI Ma’arif Kadipaten Babadan 

Ponorogo pada kelas 4,5 dan 6 mayoritas sudah 

baik, dan pada kelas 1,2 dan 3 masih dalam taraf 

hafalan surat-surat  pendek saja. 
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B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, 

disampaikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam  

melafalkan huruf hijaiyah para siswa hendaknya 

terus membiasakan diri melafalkan huruf hijaiyah, 

selalu rajin belajar, serta memiliki motivasi dan 

semangat dalam belajar membaca Al-Qur’an. 

2. Untuk meningkatkan kemampuan siswa 

memahami ilmu tajwid para siswa harus lebih 

fokus dan konsentrasi dalam menerima penjelasan 

guru. 

3. Untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam  

kelancaran membaca Al-Qur’an hendaknya terus 

mempertahankan dan meningkatkan kebiasaan 

nderes untuk mengasah kemampuan memperlancar 

kemampuan membaca Al-Qur’an. 
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4. Untuk peneliti berikutnya, agar lebih menggali 

masalah penelitian, khususnya terkait kemampuan 

siswa melafalkan huruf hijaiyah, kemampuan siswa 

memahami tajwid dan kelancaran siswa dalam 

membaca al-Qur’an, agar hasil penelitian yang 

ditemukan memberi manfaat lebih besar bagi para 

pembaca. 
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