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BAB I  

PENDAHULUAN  
 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Al-Qur‟an menyodorkan kepada manusia ilmu pengetahuan yang 

mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, dengan sesamanya, dan 

dengan lingkungan sekitarnya.
1
 Al-Qur‟an adalah kalam Allah yang 

diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai 

mu‟jizat dan salah satu rahmat yang tiada tandingannya bagi alam semesta.
2
 

Allah SWT menurunkan kitab-Nya yang kekal yaitu al-Qur‟an agar dibaca 

oleh manusia sebagai hamba-Nya, didengarkan oleh telinga mereka, 

ditadaburi oleh akal mereka, dan menjadi ketenangan bagi hati mereka.
3
 

Selain itu al-Qur‟an merupakan pedoman hidup dan petunjuk bagi umat Islam 

kepada jalan yang benar. Sebagaimana yang tertuang dalam firman Allah 

SWT yang berbunyi: 

ًَ َأْقَىُم َوُيَبشُِّر ٱْلُوْؤِهِنيَي ٱلَِّريَي َيْعَوُلىَى ٱلصَِّٰإىَّ َه ِت َأىَّ ِٰلَحَٰذا ٱْلُقْرَءاَى َيْهِدي ِللَِّتً ِه

ا ٰا َكِبيًرَٰلُهْن َأْجًر  

Artinya: “Sesungguhnya al-Qur’an ini memberikan petunjuk kepada (jalan) 

yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang Mu’min 

yang mengerjakan amal sholeh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.” 

(Q.S. Al-Isro‟: 9)  
 

Pelajaran al-Qur‟an ditujukan untuk melatih penyempurnaan bacaan 

al-Qur‟an yang dilanjutkan dengan pemahaman dan aplikasi ajarannya dalam 

                                                 
    

1
 Choirudin Hadhiri, Klasifikasi Kandungan Al-Qur’an,  (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 

Cet. 1, h. 25. 

    
2
 Abdurrahman Saleh Abdullah, Teori-teori Pendidikan Berdasarkan Al-Qur’an, 

(Bandung: 1998), h. 17.  
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 Yusuf Qardhawi, Berinteraksi dengan Al-Qur’an, (Bandung: Mizan, 1998), h. 175.  
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kehidupan sehari-hari dan merupakan sarana utama dalam mewujudkan tujuan 

tertinggi dari pendidikan Islam.
4
 

Setiap muslim diwajibkan membaca al-Qur‟an secara benar yakni 

sesuai dengan makhāriju al-hurūf dan kaidah ilmu tajwid, karena belajar ilmu 

tajwid hukumnya kewajiban kolektif (fardhu kifayah), sedangkan membaca 

dan mengaplikasikan bacaan tajwidnya adalah kewajiban individual (fardhu 

„ain).  

Mengingat pentingnya al-Qur‟an dalam kehidupan manusia, sebagai 

awal upaya untuk mencetak generasi Islam yang berwawasan Qur‟an tentunya 

perlu ditanamkan pada anak sejak usia dini dan menanamkan kecintaan yang 

tinggi terhadap al-Qur‟an serta berusaha untuk mempelajarinya dengan baik.  

Karena pendidikan sejak dini merupakan masa terpenting dan mendasar dalam 

kehidupan manusia memegang kendali masa perkembangan hidupnya.   

Bidang pendidikan dan pengajaran mempunyai peranan yang sangat 

penting. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh 

Imam Thabrani dari Ali ra bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: 

  أدبوا أوالد كى عهى ثالث خصال حب نبيكى وحب أهم بيته وتالوة انقراٌ

روه انطبرانىفاٌ حًهت انقراٌ في ظم عرش اهلل يوو الظم اال ظهه يع انبيائه )   

 

Artinya: “Didiklah anak-anakmu kepada tiga perkara: mencintai Nabimu, 

mencintai ahli baitnya dan membaca al-Qur’an, sebab orang-orang yang 

memelihara al-Qur’an itu berada dalam lindungan singgasana Allah hari tidak 

ada perlindungan selain daripada perlindungan-Nya beserta para  

Nabi-Nya dan orang-orang yang suci”.
5
 

                                                 

     
4
Aat Syafaat, Sohari Sahrani, dan Muslih,   Peranan Pendidikan Agama Islam 

dalamMencegah Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency), (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 

2008), h. 157.  

     
5
 Abdullah Nashih Ulwan, Pendidikan Anak dalam Islam, Penerjemah: Jamaludin Miri Jilid I, 

(Jakarta: Pustaka Amani, 1999), h. 168.  
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Di zaman modern yang tantangan maraknya semakin kompleks ini 

perlu adanya penanaman kecintaan dan ketertarikan terhadap al-Qur‟an. 

Karena fakta yang ada, banyak umat Islam yang kemampuan membaca 

alQur‟annya sangat minim tanpa memperhatikan hukum bacaan yang ada, 

dimana keadaan ini tidak hanya terjadi pada kalangan umat Islam yang awam, 

akan tetapi para pelajar, kaum intelektual, bahkan tokoh agama sekalipun. Hal 

ini cukup memprihatinkan karena al-Qur‟an notabennya sebagai kitab suci dan 

wahyu bagi umat Islam dan mereka merupakan generasi penerus agama yang 

nantinya akan melanjutkan risalah Nabi Muhammad SAW.  

Mengingat demikian pentingnya peran al-Qur‟an dalam membimbing 

dan mengarahkan kehidupan manusia, maka belajar membaca, memahami dan 

menghayati al-Qur‟an untuk kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari 

merupakan kewajiban bagi setiap insan muslim.   

Dengan kenyataan seperti itulah kedudukan lembaga pendidikan DTA 

sangat dibutuhkan. Berangkat dari kenyataan tersebut perlu adanya 

pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), terutama bagi guru DTA 

supaya tujuan pendidikan tercapai, sehingga tercipta generasi muda yang 

cerdas dalam ilmu agama maupun umum dan tercipta masyarakat yang 

Qur‟ani.  

Lembaga pendidikan Islam non formal tingkat dasar yang berkembang 

di masyarakat, atau dikenal dengan DTA (Diniyah takmiliyah Awaliyah) 

kehadirannya sangat dibutuhkan, karena melalui DTA anak diajak belajar 

agama, terutama belajar membaca al-Qur‟an. Lebih dari itu, melalui TPQ juga 

anak mengenal Tauhid, Akhlak, Sejarah Islam, dan sebagainya.   

Kualitas pendidikan di Indonesia dalam sekolah-sekolah Islam dan 

masyarakat terhadap pembelajaran al-Qur‟an dirasa semakin lama semakin 
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besar. Pembelajaran al-Qur‟an yang baik sangat membutuhkan sebuah sistem 

yang mampu menjamin mutu bahwa setiap anak muslim harus bisa membaca 

al-Qur‟an secara tartil.  

Banyaknya sekolah atau DTA yang membutuhkan solusi real bagi 

kelangsungan pembelajaran al-Qur‟an bagi siswa-siswinya. Seperti halnya 

program pembelajaran yang lainnya bahwa dalam pembelajaran al-Qur‟an di 

lembaga pendidikan juga membutuhkan pengembangan, baik dalam segi 

konten, konteks maupun support sistemnya dengan memberi solusi 

pembelajaran al-Qur‟an yang mudah, cepat dan bermutu. Kekuatan mutu yang 

dibangun adalah dari 3 hal: metode yang bermutu, guru yang bermutu, sistem 

yang berbasis mutu.  

Dalam hal ini untuk merangsang minat belajar sekaligus 

mempermudah belajar membaca al-Qur‟an diperlukan metode yang tepat, 

efektiv dan efisien. Diantara metode yang sering digunakan di DTA adalah: 

metode Qiraati, Iqra‟, Baghdadiyah, Ummi, dan lain sebagainya yang mana 

masing-masing dari metode tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan.  

Munculnya metode-metode tersebut didasari oleh perbedaan latar belakang 

dan tuntutan masyarakat yang mengharapkan anak-anaknya mampu membaca 

al-Qur‟an sesuai denganmakhāriju al-hurūf dan ilmu tajwid dalam kurun 

waktu yang tidak terlalu lama.  

Dari berbagai metode yang sudah berkembang terutama di Indonesia, 

metode Qiraati merupakan metode yang cukup lama, dimana sejarah metode 

pembelajaran al-Qur‟an yang pertama kali berkembang di Indonesia adalah 

metode Baghdadiyah. Sedangkan metode Qiraati muncul setelahnya yang 

dipelopori oleh KH. Dahlan Salim Zarkasyi. Meskipun dalam pembelajaran 
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metode bukan segalanya, akan tetapi metode mempunyai perananan penting 

dalam pencapaian keberhasilan siswa.  

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti 

tentang “Efektivitas Metode Qiraati dalam Meningkatkan Kemampuan 

Membaca Al-Qur‟an di DTASalafiyah Gembonganmekar Babakan Cirebon”.  

 

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka dapat Di 

identifikasi permasalahan Sebagai Berikut : 

1. Bagaimana metode membaca al-Qur‟an Qiraati?  

2. Bagaimana penerapan metode Qiraati di DTA Salafiyah Gembonganmekar 

Babakan Cirebon?  

3. Bagaimana efektivitas metode Qiraati dalam meningkatkan kemampuan 

membaca al-Qur‟an di DTA Salafiyah Gembonganmekar Babakan ? 

C. Fokus Masalah dan Subfokus  

Judul penelitian yang penulis angkat berjudul “Efektivitas Penerapan 

Metode  Qiraati Terhadap Hasil Belajar Al-Qur‟andi DTA Salafiyah 

GembonganmekarBabakan Cirebon”. Untuk menjaga agar tidak terjadi salah 

pengertian didalam memahami judul skripsi ini maka kiranya penulis memberi 

penjelasan dan pengertian beberapa istilah pokok yang terdapat dalam judul 

tersebut, yakni:  

1. Efektivitas, yaitu tingkat keberhasilan seseorang dalam mencapai tujuan 

tertentu. Dalam hal ini seseorang yang hendak mencapai tujuan tertentu 
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adalah guru dan murid, sedangkan tujuan yang hendak dicapai adalah tujuan 

pembelajaran.
6
 

2. Metode Qiraati, adalahsuatu alat pembelajaran yang disampaikan kepada 

peserta didik dengan tidak mengeja tetapi langsung membaca bunyi huruf 

yang ada dibuku panduan Qiraati yang membacanya lancar, cepat, tepat, dan 

benar.7 

3. Kemampuan membaca al-Qur‟an, kemampuan berasal dari kata “mampu” 

yang mendapat awalan “ke” dan akhiran “an”, sehingga menjadi kata benda 

abstrak “kemampuan” yang mempunyai arti kesanggupan atau kecakapan.
8
 

Sedangkan membaca adalah melihat serta memahami isi dari apa yang 

tertulis, mengeja atau melafalkan apa yang tertulis.
9
 Al-Qur‟an adalah kalam 

Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dari pengertian 

diatas dapat disimpulkan bahwa kemampuan membaca alQur‟an adalah 

sebuah penilaian terkini atas kecakapan dalam membaca teks al-Qur‟an 

sesuai dengan kaidahnya.  

Berdasarkan definisi dari beberapa istilah di atas, maka yang dimaksud 

dengan judul “Efektivitas Metode Qiraati dalam Meningkatkan  

Kemampuan Membaca Al-Qur‟an di DTASalafiyahGembonganmekar 

Babakan Cirebon ” adalah suatu proses dalam upaya mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan pada salah satu metode kontemporer yang disampaikan 

                                                 
6
 Eko Susilo Madya, Dasar-dasar Pendidikan, (Semarang: Effhar Effset, 1990), Cet. 1, h. 63.  

7
 H. M. Nur Shodiqin Achrom, Koordinator Malang III, Pendidikan dan Pengajaran Sistem 

Qoidah Qiraati, (Ngembul Kalipare: Pondok Pesantren Salafiyah Sirotul Fuqoha‟ II), h. 11.  
8
 W. J. S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), h. 

628.  
9
 Dep. Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 

392.  
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kepada peserta didik dengan tidak mengeja tetapi langsung membaca bunyi 

huruf yang ada dibuku panduan yang membacanya lancer, cepat, tepat, dan 

benar sehingga dapat meningkatkan penilaian terkini atas kecakapan dalam 

membaca teks al-Qur‟an sesuai dengan kaidahnya yaitu makhāriju al-hurūf 

dan tajwid. 

 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka  

muncul  beberapa permasalahan yang dirumuskan dalam bentuk pertanyaan 

yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu:  

1. Bagaimana metode membaca al-Qur‟an Qiraati DTA Salafiyah 

Gembongan Mekar?  

2. Bagaimana penerapan metode Qiraati di DTA Salafiyah Gembonganmekar 

Babakan Cirebon?  

3. Bagaimana efektivitas metode Qiraati dalam meningkatkan kemampuan 

membaca al-Qur‟an di DTA Salafiyah Gembonganmekar Babakan 

Cirebon ? 

E. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui metode pembelajaran al-Qur‟an Qiraati  

2. Untuk mengetahui penerapan metode Qiraati di DTA Salafiyah 

Gembongan Mekar Babakan 
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3. Untuk mengetahui efektivitas metode Qiraati dalam meningkatkan 

kemampuan membaca al-Qur‟an di DTA Salafiyah Gembongan mekar 

Babakan Cirebon 

F. Kegunaan Penelitian  

Hasil penelitian ini selain diharapkan dapat memberikan kontribusi 

(sumbangsih) kepada masyarakat luas, khususnya bagi umat muslim yang 

masih belum bisa membaca al-Qur‟an dengan baik, juga untuk memberikan 

bahan acuan kepada guru yang sedang mengembangkan pembelajaran 

alQur‟an dengan metode Qiraati. Dan adapun manfaat dari penelitian ini 

antara lain yaitu:  

1. Bagi Lembaga DTA 

Memberikan kontribusi dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran 

membaca al-Qur‟an di DTASalafiyahGembonganmekarBabakan Cirebon.  

2. Bagi Guru (ustadz/ustadzah)  

Dapat menambah wawasan para ustadz-ustadzah dalam menggunakan 

metode Qiraati sebagai upaya guru meningkatkan kemampuan 

pembelajaran membaca al-Qur‟an, meningkatkan kualitas dan 

profesionalisme dalam pembelajaran al-Qur‟an serta kreatifitas dan 

inovatif dalam mengembangkan metode pembelajaran al-Qur‟an.   

3. Bagi Peneliti  

Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam pengembangan 

metode pembelajaran al-Qur‟an yang variatif dan merupakan wujud 
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aktualisasi dari peneliti selaku mahasiswa sebagai bentuk pengabdiannya 

terhadap lembaga pendidikan.  

4. Bagi Khalayak Umum  

Sebagai sarana da‟wah/syi‟ar kepada masyarakat dalam rangka membaca 

al-Qur‟an, serta sebagai bahan informasi yang bermanfaat guna menuju 

jalan yang diridhoi Allah SWT melalui pemahaman dan pengetahuan 

terhadap kalamullah.  

5. Bagi Wali Santri (Orang Tua)  

Sebagai media untuk mempererat jalinan tali kasih sayang berupa 

dukungan, semangat dan perhatian orang tua kepada putra-putrinya guna 

mencetak generasi yang qur‟ani, serta shalih dan shalihah.   

 

G. Batasan Penelitian  

Dalam hal ini penulis membatasi obyek penelitiannya yang telah 

disesuaikan dengan tujuan penelitian, sehingga penyajian analisa dapat ditulis 

dengan tepat. Maka penulis membatasi obyek penelitian ini berkisar pada:  

1. Pencarian informasi terhadap metode membaca al-Qur‟an Qiraati.  

2. Pencarian informasi tentang penerapan metode Qiraati dalam 

meningkatkan kemampuan membaca al-Qur‟an.  

3. Pencarian informasi tentang efektivitas metode Qiraati Terhadap Hasil 

Belajar  al-Qur‟an.  
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H. Sistematika Pembahasan  

Sistematika pembahasan merupakan suatu aspek yang sangat penting. 

Karena sistematika pembahasan dimaksudkan untuk mempermudah pembaca 

memperoleh gambaran jelas tentang uraian penelitian atau skripsi ini. 

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini diklasifikasikan menjadi lima bab 

yang terbagi menjadi sub bab yang saling berkaitan, adapun sistematikanya 

adalah sebagai berikut:  

Bab satu merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, batasan 

penelitian dan  sistematika penelitian.  

Bab dua merupakan kajian teori tinjauan tentang bacaan al-Qur‟an 

dengan tartil, pengertian bacaan al-Qur‟an dengan tartil , tolok ukur bacaan 

alQur‟an dengan tartil, tinjauan tentang metode Qiraati, sejarah metode 

Qiraati, pengertian metode Qiraati, prinsip-prinsip pembelajaran dalam 

metode Qiraati, tujuan pembelajaran dalam metode Qiraati, strategi 

pembelajaran metode Qiraati, teknik atau cara mengajar dalam metode Qiraati, 

sistem evaluasi dalam metode Qiraati, dan efektivitas metode Qiraati dalam 

meningkatkan kemampuan membaca al-Qur‟an di DTA Salafiyah   

Gembonganmekar Babakan Cirebon.  

Bab tiga merupakan pembahasan tentang metode penelitian yang meliputi 

jenis dan pendekatan penelitian , subyek dan obyek penelitian, kehadiran 

penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan 

keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.  
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Bab empat merupakan pembahasan tentang analisis data yang diambil 

dari realita-realita objek berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di DTA 

Salafiyah dari sini peneliti mengklasifikasi data-data dalam rangka mengambil 

kesimpulan.  

Bab lima adalah merupakan bab terakhir yang membahas tentang kesimpulan 

dari semua isi atau hasil penelitian skripsi ini baik secara teoritis maupun 

secara empiris. Setelah itu peneliti mengajukan saran-saran sesuai dengan 

hasil kesimpulan sebagai tindak lanjutnya.  
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BAB II  

LANDASAN TEORI  

  

A. Deskrifsi  Teoritik      

1. Pengertian Bacaan Al-Qur’an dengan Tartil  

Membaca pada hakikatnya adalah suatu yang rumit yang 

melibatkan banyak hal, tidak hanya sekedar melafalkan tulisan, tetapi juga 

melibatkan aktivitas visual, pikiran, psikolinguistik, dan metakognitif. 

Sebagai proses visual, membaca merupakan proses menterjemahkan 

simbol tulis (huruf) kedalam kata-kata lisan. Sebagai proses berfikir, 

membaca mencakup aktivitas pengenalan kata, pemahaman literal, 

interpretasi, membaca kritis, dan pemahaman kreatif.
1
  

Membaca adalah melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis, 

mengeja atau melafalkan apa yang tertulis.
2
 Jadi membaca adalah suatu 

bentuk latihan melisankan apa yang tertulis, dimana seseorang bisa 

mengalami perubahan dalam dirinya.  

Al-Qur‟an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi 

Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai mu‟jizat dan salah satu 

rahmat yang tiada tandingannya bagi alam semesta.
 3
  

                                                 
            2 Mohammad Fauzil Adhim, Membuat Anak Gila Membaca, (Bandung: Mizani, 2007), h. 25-

26.  
Dep. Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 392.  
          3Abdurrahman Saleh Abdullah,  Teori-teori Pendidikan Berdasarkan Al-Qur‟an, (Bandung  

:1998), h. 
4
17.Yusuf Qardhawi, Berinteraksi dengan Al-Qur‟an, (Bandung: Mizan, 1998), h. 175. 
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Allah SWT menurunkan Kitab-Nya yang kekal yaitu al-Qur‟an 

agar dibaca oleh manusia sebagai hamba-Nya, didengarkan oleh telinga 

mereka, ditadaburi oleh akal mereka, dan menjadi ketenangan bagi hati 

mereka.
4
 Perintah membaca ini juga disertai dengan perintah yang lain, 

yaitu membacanya dengan tartil. Sebagaimana firman Allah SWT:   

    َوَرتِِّل اْلُقْزآَن َتْزِتيال

Artinya: “dan bacalah Al Quran itu dengan perlahan-lahan.”  

(Q.S. Al-Muzammil: 4).  

 Tartil dalam hal ini adalah membaguskan huruf dan mengetahui tempat 

berhenti, keduanya ini tidak akan bisa dicapai kecuali harus belajar dari 

ulama‟ atau orang yang ahli dalam bidang ini. Sedangkan menurut sahabat 

Ali ra:  

 قال االياو عهي : انتـشتْيُم ُهَىَتْجىيُذ اْنحشْوِف َوَيْعشفُة انَىقِف  

Artinya: Imam Ali berkata: “Tartil adalah memperindah atau 

memperelok dan tatacara menghentikan bacaan”.  

Membaca al-Qur‟an dengan tartil adalah membaca al-Qur‟an yang 

sesuai dengan makhāriju al-hurūf dan kaidah ilmu tajwid. Tata cara 

membaca Al-Qur‟an menurut Al-Suyuthi ada 3 cara, yaitu: 

a. At-Tahqiq, yaitu bacaan yang lazim digunakan untuk mengajarkan 

alQur‟an dengan sempurna. Membaca Al-Qur‟an secara detail sesuai 

dengan hak-hak huruf, seperti memanjangkan bacaan mad (isybagh 

almad), memperjelas bacaan hamzah (tahqiq al-hamzah), 

menyempurnakan harakat (baris), menyesuaikan dengan hukum 
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bacaan dan tasydid-nya, memperjelas bacaan setiap huruf dengan 

saktah (berhenti sebentar), tartil (jelas dan pelan-pelan), 

memperhatikan ketentuan-ketentuan waqaf (berhenti) yang benar, dan 

tidak memendekkan bacaan panjang dan menyamarkan huruf (ikhtilas), 

atau tidak men-sukun-kan harakat dan meng-idgham-kannya. Cara 

membaca seperti ini sangat berguna untuk melatih lidah dan 

meluruskan pembacaan setiap kata dalam Al-Qur‟an.
3
  

b. Al-Hard, yaitu bacaan yang dilakukan dengan cepat tetapi 

mempraktekkan tajwidnya. membaca Al-Qur'an dengan mempercepat 

bacaannya, meringankannya (takhfif) dengan memendekkan yang 

pantas dipendekkan (qashar) dan mematikan apa yang selayaknya 

dimatikan (taskin), menyamarkannya (ikhtilas), mengganti (badal), 

memperbesar dengungan (idgham), meringankan bacaan hamzah, dan 

sebagainya.  

c. At-Tadwir, Bacaan yang tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat 

yakni pertengahan antara Al-Tahqiq dan Al-Hard. Yaitu, 

memanjangkan bacaan mad munfashil (terpisah), sekalipun tidak secara 

sempurna (isybagh).
4
  

                                                 
3
 Muhammad Ibn „Alawi Al-Maliki Al-Hasani, Samudra Ilmu-Ilmu Al-Qur'an, Ringkasan Kitab 

Al-Itqan Fi Ulum Al-Qur‟an Karya Al-Imam Jalal Al-Din Al-Suyuthi, Penerjemah: Tarmana 

Abdul Qosim, (Bandung: Mizan, 2003), h. 51.  
4
 Ibid., h. 52.  
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2. Tolak Ukur Bacaan Al-Qur’an dengan Tartil  

Adapun tahapan membaca secara tartil yaitu dengan ilmu tajwid.  

Tajwid menurut bahasa berasal dari kata               جّود – يجّود – تجويدا 

 
 yang artinya membaguskan atau membuat jadi bagus. Sedangkan tajwid 

menurut istilah adalah ilmu yang memberikan segala pengertian tentang 

huruf, baik hak-hak huruf (haqqu al-harf) maupun hukum-hukum baru 

yang timbul setelah hakhak huruf (mustahaqqu al-harf).6F

5  

Menurut Imam Jalaludin As-Suyuthi, tajwid adalah suatu displin 

ilmu yang mempunyai kaidah-kaidah tertentu yang harus dijadikan 

pedoman dalam pengucapan huruf-huruf dari makhrajnya, dan juga harus 

memperhatikan hubungan huruf dengan yang sebelum dan sesudahnya 

dalam cara pengucapannya.6  

Dari uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa yang 

dinamakan tajwid adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara 

membunyikan atau mengucapkan huruf-huruf yang terdapat dalam al-

Qur‟an dengan kaidah yang telah ditentukan.   

Tujuan mempelajari ilmu tajwid adalah agar dapat membaca ayat-

ayat Al-Qur‟an secara betul (fasih) sesuai dengan yang diajarkan oleh 

Rasulullah SAW. Serta dapat memelihara lisannya dari kesalahan-

kesalahan ketika membaca Al-Qur‟an. Dan keutamaan mempelajari Ilmu 

Tajwid yaitu:  

                                                 
      

5
 Muhammad Al-Mahmud, Hidayatul Mustafid fi Ahkamit Tajwid, (Surabaya: Maktabah 

Muhammad bin Ahmad Nabhani wa Auladih), h. 4.   
    Manna‟ Khalil Al-Qattan, Studi Ilmu-ilmu Qur‟an: Terjemah dari Bahasa Arab ke Bahasa 

Indonesia oleh Mudzakari AS, (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2002), h. 265.   
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انُكتِة َو َواْفَضههاَِف انكتة واجههاشاَه يٍ اششف انعهىو وافضهها نتعهقه تاش  

 
Artinya: “Sesungguhnya (ilmu tajwid) adalah ilmu yang paling utama dan 

paling mulia, karena berkaitan dengan kitab yang paling mulia dan agung 

(Al-Qur‟an).”
7
  

 

Dalam syair Syaikh Ibnul Jazariy mengatakan:  

َو اْلَأْخُذ ِبالتَّْجِوْيِد ِحْتٌن َلاِسُم # َهْن َلْن ُيَصحِِّح الُقزآَن آِثُن                      
                                  

 ِلَأنَُّه ِبِه اإلَلُه َأْنِشال # َو َهَكَذا ِهْنُه ِإَلْيَنا َوَصَلا                                  
 

Artinya: “Adapun menggunakan tajwid adalah wajib hukumnya bagi 
setiap pembaca Al-Qur‟an, maka barang siapa yang membaca Al-Qur‟an 
tanpa tajwid adalah berdosa, karena bahwasanya Allah menurunkan 
AlQur‟an dengan tajwid. Demikianlah yang kepada kita adalah dari Allah  
(dengan cara mutawatir).”

8
  

  

Secara garis besar ilmu tajwid membahas tentang:   

a. Masalah tempat keluar huruf (makhāriju al-hurūf)   

Makhāriju al-hurūf menurut bahasa berasal dari fi‟il madhi “ َخَشَج” 

yang artinya “keluar”. Kemudian di ikuti wazan “َيْفُعْىٌل“yang 

bershighat isim makan menjadi             yang berarti “tempat keluar”, 

bentuk jama‟nya adalah  اِسُج اْنُحُشْوِفَيَخ "  tempat-tempat keluarnya 

huruf.  

Menurut istilah makhraj adalah suatu nama tempat yang 

padanya huruf diucapkan. Sedangkan makhāriju al-hurūf  adalah 

tempat keluarnya huruf pada waktu huruf tersebut dibunyikan.9   

                                                 
7 Moh. Wahyudi, Hukum-Hukum Bacaan Al-Qur‟an, (Surabaya: Indah, 2006), h. 23-29.  
8
 Syekh Abi Khoer Syamsudin Muhammad, Matan Jazariyyah, (Surabaya: Said bin Nasir 

bin Nubhan), h. 13.  
 

9
 Hasan Bisri, Makhraj dan Sifat Huruf, (Bandung: Pesantren Al-Qur‟an Al-Falah, 1992), h. 1.  
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Ketika membaca al-Qur‟an, setiap huruf harus dibunyikan 

sesuai makhraj hurufnya. Kesalahan dalam mengucapkan huruf atau 

makhraj huruf, dapat menimbulkan perbedaan makna atau kesalahan 

arti pada bacaan yang tengah dibaca. Dalam kondisi tertentu, kesalahan 

ini bahkan dapat menyebabkan kekafiran apabila seseorang melakukan 

dengan sengaja atau sadar.10 Secara garis besar makhāriju al-hurūf 

terbagi menjadi lima, yaitu:  

1) Al-Jauf, ialah makhraj huruf yang terletak pada rongga mulut. Dari 

tempat ini muncul satu makhraj. Huruf-hurufnya:  ي -و  –أ   

2) Al-Halq, ialah makhraj huruf yang terletak pada tenggorokan. Dari 

tempat ini muncul tiga makhraj. - Pangkal tenggorokan:  ھ -ء    

- Tengah tenggorokan:  ع –ح     

- Ujung tenggorokan:  غ –خ   

3) Al-Lisan, ialah makhraj huruf yang terletak pada lidah. Dari tempat 

ini muncul sepuluh makhraj.   

- Pangkal Lidah bertemu langit-langit atas:  ك -ق   

- Tengah Lidah bertemu langit-langit:  ش -ي  –ج   

- Sisi Lidah bertemu ujung langit-langit: ض  

- Ujung lidah bertemu ujung langit-langit:  ل  –س- ٌ   

- Ujung lidah bertemu gusi atas:  ط -د  –ت   

- Ujung lidah bertemu ujung depan yang atas:  ظ -ث  –ر   

                                                 
10

 Acep Lim Abdurrahim, Pedoman Ilmu Tajwid Lengkap, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 

2003), h. 20.  
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- Ujung lidah hampir bertemu gigi depan bagian bawah:  ص -ط  –ص   

4) Asy-Syafatain, ialah makhraj huruf yang terletak pada dua bibir. 

Dari tempat ini muncul dua makhraj.  

- Bibir bawah bagian dalam bertemu ujung gigi atas: ف  

- Dua bibir secara tertutup:  ب -و   

- Dua bibir membentuk bulatan: و  

5) Al-Khaisyum, ialah makhraj huruf yang terletak pada pangkal 

hidung.  

Dari tempat ini muncul satu makhraj. Hurufnya   ّو– ٌّ    

b. Masalah pengucapan huruf (shifātu al-hurūf)  shifātu al-hurūf adalah 

suatu keadaan yang berlaku pada tiap-tiap huruf  itu setelah huruf-

huruf tersebut dengan tepat dibacakan (disebutkan/ diucapkan) keluar 

dari makhrajnya.  

Menurut pengertian dalam istilah ilmu tajwid, shifātu al-hurūf 

ialah suatu keadaan yang terjadi pada huruf pada saat dibunyikan 

dalam makhrajnya. Dalam pembagiannya shifātu al-hurūf dibagi 

menjadi dua belas, yaitu: Ismat, Itbaq, infitah, Izlaq, Istifal, seperti 

suara jahr (keras), rakhawah (lembut), Isti‟la‟, As-Syiddah, Hams, 

Tawassuth,   

c. Masalah hubungan antar huruf (ahkāmu al-hurūf)   

  Satu kata terdiri dari beberapa huruf yang dapat dipahami jika 

terjadi rangkaian antara satu huruf dengan huruf lainnya sehingga 

menimbulkan hukum baru tentang cara pengucapan. Kaidah yang 
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mengatur bacaan dalam pertautan huruf inilah yang disebut hukum 

huruf.  

Sebagai contoh hukum nun mati atau tanwin (idzhar, Ikhfa‟, Iqlab,  

Idghom bighunnah, Idghom bila ghunnah), hukum mim sukun (Idgham 

Mistli, Ikhfa‟ Syafawi, Idhar Syafawi), hukum nun atau mim yang 

bertasydid (ghunnah), hukum lam sukun (Al-Qomariyah, Al-

Syamsiyah), mim sukun, hukum huruf ra‟, tafkhim dan tarqiq, serta 

qalqalah.   

d. Masalah panjang pendek ucapan (ahkāmu al-maddi wa al-qashri)   

Dari segi bahasa, mad mempunyai arti ziyadah atau 

bertambah/lebih. Menurut istilah mad berarti memanjangkan suara 

dengan salah satu huruf dari huruf-huruf mad. Adapun qashar menurut 

bahasa berarti menahan, sedangkan menurut istilah yaitu tetapnya 

huruf mad tanpa adanya tambahan apa-apa. Huruf yang dapat memberi 

status mad ada tiga yaitu:   

- alif mati, dan huruf sebelumnya berharakat fathah  

- wau mati, dan huruf sebelumnya berharakat dhammah - 

ya  mati dan huruf sebelumnya berharakat kasrah.  

Sebagai contoh mad dibagi menjadi dua, yaitu mad thabi‟i dan 

mad far‟i (Mad jaiz munfasil, mad shilah, mad iwad, dan lain 

sebagainya)  

e. Masalah memenuhi dan menghentikan bacaan (ahkāmu al-waqfi wa 

alibtida‟)   
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Waqaf dari segi bahasa mempunyai arti berhenti atau menahan. 

Sedangkan menurut istilah berarti menghentikan suara dan perkataan 

sebentar untuk bernafas bagi pembaca dengan niat untuk melanjutkan 

bacaan lagi, bukan berniat meninggalkan bacaan tersebut.  

Sedangkan ibtida‟ ialah memulai bacaan setelah berhenti di 

tengah bacaan.  

f. Masalah bentuk tulisan (khaththul-utsmani)   

Dalam penulisan al-Qur‟an, jumhur ulama‟ mengharuskan 

dengan RasmUsmani berbeda dengan rasmbiasa (imlai) yang dipakai 

menulis Kitab-kitab dan lain sebagainya.  

 

B. Hasil Penelitian yang Relevan  

1. Sejarah Metode Qiraati  

Keprihatinan dalam melihat proses belajar mengajar al-Qur‟an 

yang ada di masyarakat yang mana pada umumnya belum dapat membaca 

al Qur‟an sesuai dengan makhāriju al-hurūf dan kaidah ilmu tajwid, K.H. 

Dahlan Salim Zarkasyi tergugah untuk melakukan pengamatan dan 

mengkaji lembaga-lembaga pembelajaran al-Qur‟an yang dirasa metode 

yang digunakan dinilai lamban, selain itu sebagian ustadz/ustadzah yang 

masih minim dalam kemampuan membaca al-Qur‟annya, sehingga 

diperoleh output yang kurang sesuai.   

Tahun 1963 Qiraati mulai disusun oleh K.H. Dahlan Salim 

Zarkasyi di Semarang. Sejarah penemuan dan penyusunan metode Qiraati 
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membutuhkan perjalanan yang cukup lama, dengan usaha, penelitian, 

pengamatan, dan uji coba selama bertahun-tahun. Dengan penuh 

ketekunan dan kesabaran K.H. Dahlan Salim Zarkasyi selalu mengadakan 

pengamatan dan penelitian pada majelis pengajaran al-Qur‟an di mushala, 

masjid, maupun majelis tadarus alQur‟an.   

Dari hasil pengamatan dan penelitian beliau mendapatkan 

masukanmasukan dalam penyusunan metode Qiraati, dimana hal-hal yang 

dirasa perlu dan penting diketahui dan dipelajari oleh anak-anak beliau 

tulis beserta contoh-contohnya yang kemudian diuji cobakan kepada anak 

didiknya. Sehingga dengan demikian penyusunan metode Qiraati ini 

bukan berupa satu paket buku sekali jadi hasil “otak-atik akal”, melainkan 

dari hasil pengamatan, penelitian, dan uji coba, sehingga metode Qiraati 

mempunyai gerak yang dinamis sesuai dengan perkembangan dan 

kebutuhan serta kenyataan di lapangan.  

Sebuah nama muncul ketika buku susunanya selesai dan K.H. 

Dahlan belum memberi nama. Pada suatu malam beliau berjumpa dengan 

seorang ustadz bernama Achmad Djunaidi. Kepadanya beliau utarakan 

keinginanya untuk memberi nama buku susunanya itu. Dan ustadz 

Achmad Djunaidi mengusulkan untuk memberi nama “Qiraati”. Pada 

keesokan harinya beliau berjumpa dengan ustadz Syukuri Taufiq (guru 

dari ustadz Achmad Djunaidi), tanpa menceritakan pertemuan dengan 

ustadz Djunaidi, beliau utarakan keinginanya untuk memberi nama buku 

susunanya tersebut. Dan ternyata ustadz Syukuri Taufiq juga memberi 
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nama yang sama yakni “Qiraati”. Karena keunikan tersebut maka beliau 

pakailah nama “Qiraati” untuk metode susunanya tersebut. Dawuh K.H. 

dahlan Salim Zarkasyi:
11

  

a. Qiraati bukan hasil fikiran manusia, Qiraati bukan karangan saya, 

Qiraati adalah inayah dan hidayah dari Allah SWT. “Saya duduk, saya 

kelihatan tulisan. Jadi ketika ditanya, “mengapa pelajaran Ikhfa‟ di jilid 

IV, sedangkan Idhar di jilid VI?” jawabannya, “saya tidak tahu karena 

saya tidak ikut ngarang”.   

b. Saya tidak menjual buku, saya ingin anak-anak nanti ngajinya benar. 

Kalau saya jual buku, buat apa saya repot-repot membentuk 

koordinator, titipkan saja ke toko-toko buku, selesai.  

c. Saya tidak ingin yang pakai Qiraati banyak. Saya ingin anak-anak yang 

ngaji pakai Qiraati, ngajinya benar.  

d. Qiraati tidak disebar-sebarkan, saya tidak pernah menyebarkan Qiraati. 

Qiraati menyebar minallah.  

2. Pengertian Metode Qiraati  

Secara etimologi (bahasa) metode berasal dari bahasa Yunani 

methodos, kata ini terdiri dari dua suku kata yaitu: metha yang artinya 

“melalui atau melewati” dan hodos yang berarti “jalan atau cara”. Dalam 

bahasa inggris ditulis dengan method dan way yang diterjemahkan dengan 

metode dan cara. Jadi metode adalah suatu jalan yang dilalui untuk 

                                                 
11

 http://ikhbarkyaidachlan.wordpress.com/2010/10/09/dawuh-dawuh-bapak-kh-dachlan-

salimzarkasyi/ diakses pada tanggal 25 September 2014.  

http://ikhbarkyaidachlan.wordpress.com/2010/10/09/dawuh-dawuh-bapak-kh-dachlan-salim-zarkasyi/
http://ikhbarkyaidachlan.wordpress.com/2010/10/09/dawuh-dawuh-bapak-kh-dachlan-salim-zarkasyi/
http://ikhbarkyaidachlan.wordpress.com/2010/10/09/dawuh-dawuh-bapak-kh-dachlan-salim-zarkasyi/
http://ikhbarkyaidachlan.wordpress.com/2010/10/09/dawuh-dawuh-bapak-kh-dachlan-salim-zarkasyi/
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mencapai tujuan.
12

 Secara terminologi menurut Abu Bakar Muhammad, 

metode adalah jalan atau cara yang ditempuh oleh guru untuk 

menyampaikan materi pelajaran kepada murid.13  

Sedangkan bila ditinjau dari segi terminologi (istilah), metode 

dapat dimaknai sebagai “jalan yang ditempuh oleh seseorang supaya 

sampai pada tujuan tertentu, baik dalam lingkungan atau perniagaan 

maupun dalam kaitan pengetahuan dan lainnya.”
14

   

Metode adalah suatu teknik penyajian yang harus dikuasai untuk 

menyajikan bahan pelajaran kepada peserta didik.15 Metode merupakan 

salah satu cara yang digunakan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan 

untuk membantu terlaksananya kegiatan dalam mencapai hasil yang 

dikehendaki secara maksimal. Dalam dunia pendidikan, metode 

mempunyai peranan penting dalam kegiatan pembelajaran sehingga 

tercipta suasana yang kondusif baik di dalam maupun di luar kelas.  

Dari beberapa pengertian diatas, metode adalah suatu cara yang 

disusun secara sistematis dalam rangka mempermudah proses 

penyampaian materi pelajaran dari seorang guru kepada peserta didik agar 

mudah dipahami dengan cepat sehingga tercapai hasil yang efektif dan 

efisien.  

                                                 
M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan 

Pendekatan Interdisipliner, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 61.  
13

 Abu Baker Muhammad, Metode Khusus Pengajaran Bahasa Arab, (Surabaya: Usaha 

Nasional), h. 8.  
Armai Arief, Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), h. 
87.  
15

 Abu Ahmadi, dkk, Strategi Belajar Mengajar, (Bandung: Pustaka Setia, 1997), h. 52.  
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Sedangkan Qiraati artinya “bacaanku” yang bermakna “inilah 

bacaanku” (bacaan al-Qur‟an) yang sesuai dengan makhāriju al-hurūf dan 

kaidah ilmu tajwid. Qiraati berarti bacaanku, namun dalam pembahasan 

ini Qiraati merupakan nama salah satu metode kontemporer yang masih 

digunakan sampai saat ini yakni suatu metode membaca al-Qur‟an yang 

tujuan utamanya sama dengan metode-metode yang lain, namun metode 

ini lebih menekankan kepada bacaan.  

Metode Qiraati adalah suatu alat pembelajaran yang disampaikan 

kepada peserta didik dengan tidak mengeja tetapi langsung membaca 

bunyi huruf yang ada dibuku panduan Qiraati yang membacanya cepat, 

tepat, dan benar.16  

Sejak awal peserta didik sudah diharuskan dan dituntut membaca 

dengan lancar yakni dengan cepat, tepat, dan benar. Agar peserta didik 

terlatih dan dapat membaca dengan lancar, maka setiap contoh bacaanya 

diambil dari al-Qur‟an dan juga dari kalimat-kalimat dalam bahasa arab.  

Adapun visi dari metode Qiraati adalah menyampaikan ilmu 

bacaan al-Qur‟an dengan benar dan tartil, bukan menjual buku. Sehingga 

buku hanya bisa didapatkan pada koordinator amanah buku sesuai dengan 

wilayah amanahnya. Sedangkan misinya adalah membudayakan bacaan 

                                                 
16

 H. M. Nur Shodiqin Achrom, Koordinator Malang III, Pendidikan dan Pengajaran Sistem 

Qoidah Qiraati, (Ngembul Kalipare: Pondok Pesantren Salafiyah Sirotul Fuqoha‟ II), h. 11.  
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al-Qur‟an yang benar dan memberantas bacaan al-Qur‟an yang salah 

kaprah.
17

 Adapun amanah dari metode Qiraati yaitu:
18

  

a. Jangan mewariskan kepada anak didik bacaan al-Qur‟an yang salah 

karena yang benar itu mudah.  

b. Harus diajarkan oleh pendidik yang sudah lulus Qiraati bukan yang 

hanya asal bisa membaca al-Qur‟an. Untuk menjadi seorang pengajar 

Qiraati harus melalui tahapan-tahapan diantaranya, mengikuti 

pembinaan yang dilakukan di setiap koordinator masing-masing, 

melakukan tashih guru, pembekalan metodologi, sampai dengan PPL. 

Tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu pengajaran al-Qur‟an 

dengan metode Qiraati agar jalannya pendidikan al-Qur‟an dengan 

metode ini terpelihara mutu dan kualitasnya.  

Sistem pendidikan dan pengajaran Qiraati ini melalui sistem 

pendidikan terpusat pada murid dan kenaikan kelas atau jilid tidak 

ditentukan oleh bulan atau tahun dan tidak secara klasikal, tetapi secara 

individual.  

  

3. Prinsip-prinsip Pembelajaran dalam Metode Qiraati  

Dalam pembelajarannya metode Qiraati dimulai dengan 

pengenalan lambang atau bunyi huruf  kepada  anak didik,  dilanjutkan  

dengan merangkai kata menjadi kalimat sehingga dapat dengan lancar 

membaca al-Qur‟an.  

                                                 
17

 Bunyamin Dachlan, Seminar Misi dan Visi Qiraati, (Sidoarjo: 2004)  
18

 Kumpulan Materi DGPQ, Sebuah Langkah Awal Memahami TPQ-TKQ Metode Qiraati, 

(Surabaya: LPIQ Al-Hikmah, 2004), h. 1.  
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Menurut metode Qiraati ada 2 prinsip yang harus dipegang yaitu 

prinsip yang harus dipegang oleh pendidik dan prinsip yang harus 

dipegang oleh anak didik. Adapun prinsip yang harus dipegang oleh 

pendidik yaitu daktun (tidak menuntun) dan tiwasgas (teliti, waspada, dan 

tegas).   

Prinsip daktun adalah dalam mengajarkan Qiraati, guru tidak boleh 

banyak menuntun, guru hanya menerangkan setiap pokok pelajaran saja 

sedangkan tiwasgas (teliti, waspada, dan tegas) teliti artinya dalam 

memberikan contoh atau menyimak ketika santri membaca, jangan sampai 

ada yang salah walaupun sepele, waspada artinya dalam memberikan 

contoh atau menyimak terhadap bacaan anak didik, yakni bisa 

mengkoordinasikan antara mata, telinga, lisan dan hatiegas artinya dalam 

memberikan penilaian ketika menaikkan halaman atau jilid tidak boleh 

banyak toleransi, ragu ataupun segan, penilaian yang diberikan benar-

benar obyektif.   

Sedangkan prinsip  yang harus dipegang oleh anak didik adalah 

CBSA (Cara Belajar Santri Aktif) dan LCTB (Lancar Cepat Tepat dan 

Benar). Adapun prinsip CBSA adalah santri dituntut aktif, konsentrasi, 

dan memiliki tanggug jawab terhadap dirinya tentang bacaan al-

Qur‟annya. Sedangkan ustadz/ ustadzah sebagai pembimbing, monivator, 

dan evaluator saja.
19

  

                                                 
Nur Ali Usman, Pendidikan Al-Qur‟an Metode Qiraati Dinamika dan Perkembangannya, 

(Malang: Tim Pembina Pendidikan Al-Qur‟an Metode Qiraati Koordinator Cabang Maalang II), 
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Menurut Zuhairini fenomena adanya CBSA (Cara Belajar Siswa 

Aktif) perlu dipertimbangkan untuk lebih mengembangkan potensi-

potensi siswa secara individual. Dalam hal ini guru bertugas memberikan 

bimbingan dan pengarahan kepada siswa ecara aktif. Untuk itu dalam 

CBSA diharapkan yang aktif tidak hanya siswanya tetapi juga gurunya.
22

  

Adapun prinsip LCTB adalah sebagai berikut lancar artinya 

bacaannya tidak ada yang mengulang-ulang, cepat artinya bacaannya tidak 

ada yang putus-putus atau mengeja, tepat artinya dapat membunyikan 

sesuai dengan bacaan dan dapat membedakan antara bacaan yang satu 

dengan yang lainnya, dan benar artinya hukum-hukum bacaan tidak ada 

yang salah. 2021  

 

4. Kunci-kunci Pengajaran Qiraati  

a. Praktis  

Artinya: langsung tanpa dieja (dibaca pendek-pendek)  

Contoh:  َا َب dibaca A-BA (bukan alif fathah A, Ba fathah Ba), dan 

dibaca pendek bukan dibaca panjang Aa Baa, atau Aa Ba, atau A Baa.  

b. Bahasa Singsed  

Artinya: kalimat yang dipakai menerangkan diusahakan singkat dan 

sederhana asal dapat difahami, cukup memperhatikan bentuk hurufnya 

                                                                                                                                      
h. 3-4. 22

Zuhairini, dan Abdul Ghafir, Metodologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, 

(Malang: Universitas Negeri Malang, 2004), h. 93.  
  

20
 Nur Ali Usman, Pendidikan Al-Qur‟an Metode Qiraati Dinamika dan Perkembangannya, h.  

21
 .  
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saja, jangan menggunakan keterangan yang teoritis. Cukup katakan: 

Perhatikan ini!  َب  bunyinya = Ba  

Cukup katakan: Perhatikan titiknya! Ini Ba, ini Ta, ini Tsa. 

Dalam mengajarkan huruf gandeng juga seperti itu. Yang penting 

dalam mengajarkan Qiraati adalah bagaimana anak biasa membaca 

dengan benar, bukan masalah otak-atik tulisan, oleh karena itu disini 

tidak diterangkan tentang huruf yang bisa digandeng dan yang tidak. 

Sederhana saja.  

c. Sedikit demi sedikit, tidak menambah sebelum bisa lancar  

Mengajar Qiraati tidak boleh terburu-buru, ajarkan sedikit demi 

sedikit asal benar, jangan menambah pelajaran baru sebelum bisa 

dengan lancar. Guru yang kelewat toleransi terhadap anak dengan 

mengabaikan disiplin petunjuk ini akibatnya akan berantakan, sebab 

pelajaran yang tertumpuk dibelakang menjadi beban bagi anak, ia 

justru akan bingung dan kehilangan gairah belajar. Jika disuruh 

mengulang dari awal jelas tidak mungkin, ia akan malu, dan akhirnya 

ia enggan pergi belajar. Guru yang disiplin dalam menaikkan pelajaran 

hasilnya akan menyenangkan anak itu sendiri, semakin tinggi jilidnya 

semakin senang, karena ia yakin akan kemampuannya, dan insyaallah 

akan tambah semangat menuntaskan pelajarannya. Disiplin ini memang 

mengundang reaksi besar baik dari santri maupun dari wali santri, oleh 

karenanya guru dituntut dapat berpegang teguh, tidak kehilangan cara 
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dengan mengorbankan disiplin tersebut. Disinilah perlu adanya seni 

mengajar.  

d. Merangsang murid untuk berpacu  

Setelah kita semua tahu mengajarkan Qiraati tidak boleh 

menambah pelajaran baru sebelum bisa membaca dengan benar dan 

cepat, maka cara yaang tepat adalah menciptakan suasana kompetisi 

dan persaingan sehat dalam kelas. KH. Dahlan Salim Zarkasyi telah 

merintis agar suasana tersebut terjadi dalam sekolah dengan terbaginya 

buku Qiraati dalam bentuk beberapa jilid, karena secara otomatis setiap 

anak naik jilid, semangat dan gairah ikut kembali baru pula.  

e. Tidak menuntun untuk membaca  

Seorang guru cukup menerangkan dan membaca berulang-ulang 

pokok bahasan pada setiap babnya sampai anak mampu membaca 

sendiri tanpa dituntun latihan. Metode ini bertujuan agar anak faham 

terhadap pelajarannya, tidak sekedar hafal. Karena itu guru ketika 

mengetes kemampuan anak boleh dengan cara acak, tidak urut 

mengikuti baris tulisan yang ada. Apabila dengan sangat terpaksa harus 

menuntun, maka dibolehkan dalam batas 1 sampai 2 saja.  

f. Waspada terhadap bacaan yang salah  

Anak lupa terhadap pelajaran yang lalu merupakan suatu hal yang biasa 

dan wajar, ketika anak lupa dan guru diam, itulah yang tidak wajar.  

Terlalu sering anak membaca salah saat ada guru dan gurunya diam 

saja, maka bacaan salah itu akan dirasa benar oleh murid, dan salah 
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merasa benar itulah bibit dari salah kaprah. Maka agar ini tidak terus-

menerus terjadi dalam bacaan al-Qur‟an, maka harus waspada setiap 

ada anak baca salah, harus ditegur langsung tidak menunggu sampai 

bacaan berhenti. Kewaspadaan inilah satu-satunya cara memberantas 

salah kaprah. Keberhasilan guru mengajar tartil dan fasih anak 

tergantung pada peka atau tidaknya guru mendengan anak baca salah.   

g. Drill (bisa karena terbiasa)  

Metode drill sering kali digunakan pada pelajaran gharib, ilmu 

tajwid, dan hafalan-hafalan.  

 

5. Tujuan Pembelajaran dalam Metode Qiraati  

Setiap kegiatan pembelajaran yang dibangun oleh guru dan siswa 

adalah kegiatan yang bertujuan. Oleh karena itu segala sesuatu hendaknya 

diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Merumuskan 

tujuan merupakan langkah pertama yang harus dilakukan dalam 

merancang sebuah program pembelajaran.
22

 Demikian pula penyusunan 

Qiraati. Dengan adanya tashih bacaan al-Qur‟an bagi calon pendidik 

Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA) maka dapat disimpulkan tujuan 

metode qiroati antara lain:
23

  

a. Menjaga kesucian dan kemurnian al-Qur‟an dari segi bacaan yang 

sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Firman Allah:  

                                                 
22

 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran, h. 61.  
23

 Bunyamin Dachlan, Memahammi Qiraati, (Semarang: Raudhatul Mujawwidin), h. 3.  
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ٍُ ََضَّْنَُا ٱنزِّْكَش َوِإَّا َنُه ٌَھَنَخ ھِإَّا ََْح ِفُظى  

Artinya: “Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al-

Qur‟an, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.” (Q.S. 

Al-Hijr: 9).  

Ketentuan menurut Ijma‟ (kesepakatan ulama‟):  

Para ulama‟ Qurra‟ telah bersepakat, bahwa membaca al-Qur‟an 

dengan bertajwid itu hukumnya fardhu „ain, baik dalam shalat maupun 

di luar shalat. Adapun menggunakan tajwid hukumnya wajib bagi 

setiap pembaca al-Qur‟an, maka barang siapa yang membaca al-Qur‟an 

tanpa tajwid adalah dosa, karena Allah SWT menurunkan al-Qur‟an 

dengan bertajwid. Demikianlah yang sampai pada kita dari Allah SWT.  

b. Menyebar luaskan ilmu bacaan al-Qur‟an Adapun Hadits Nabi yang 

menyebutkan : 

ٌِ َيأُدتُة  ٍْ َيأُدتتِه َيااْستطْعُتْى هًىاَفـتـَعِهللا اٌَّ َهَزااْنُقشا                ِي

Artinya: “Sesungguhnya al-Qur‟an itu jamuan Allah SWT, 

pelajarilah jamuan-Nya itu semampumu.”  

c. Memberi peringatan kembali kepada pendidik agar lebih berhati-hati 

dalam mengajarkan al-Qur‟an.  

Pesan dari Ulama‟ salaf: “Berhati-hatilah dalam mengajarkan 

alQur‟an, jangan sembarangan, karena yang diajarkan itu bukan 

perkataan manusia melainkan firman Allah SWT”.   
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Seorang pendidik al-Qur‟an akan lebih berhati-hati dalam 

mengajarkannya karena dirinya termasuk ahli Allah yang terpilih yang 

mengikuti wasiat Rasulullah SAW.  

 

ٌِ اْهُم ا ٍْ اْكشَيُهْى اْكشَيُه ا اصتهوَخ ِهللاَاْهُم اْنُقشا ٍْ أَهاَـُهْى اَهاَُه اُهللا َي ُهللاَوَي  

Artinya: “Ahli membaca al-Qur‟an itu adalah kekasih Allah 

yang terpilih. Barang siapa yang memulyakannya maka Allah akan 

memulyakannya pula dan barang siapa menghinakannya maka Allah 

akan menghinakannya pula”.
24

  

  

Abu Nu‟aim meriwayatkan, bahwa Rasulallah bersabda: 

“Wahai Ali, pelajarilah olehmu al-Qur‟an dan ajarilah manusia. Maka 

setiap satu huruf itu berpahala sepuluh kebaikan. Jika kamu meninggal 

termasuk mati syahid. Wahai Ali, belajarlah al-Qur‟an dan ajarilah 

manusia, jika kamu meninggal maka berdatanglah para malaikat 

kekuburmu sebagai orang naik haji ke Baitullah”.  

d. Meningkatkan kualitas pendidikan Al-Qur'an25  

Dengan adanya tashih diharapkan hasil dari pendidikan                     

al-Qur‟an kualitasnya akan terjamin dengan baik dan akan  menjadikan  

anak didik bukan hanya sekedar bisa membaca al-Qur‟an saja.  

  

                                                 
24

 M. Nur Shodiq Achrom, Pendidikan dan Pengajaran, h.14.  
25

 Imam Murjito, Pedoman Metode Praktis Pengajaran Ilmu Baca Al-Qur‟an Qiraati, h. 

19.  
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6. Strategi Pembelajaran Metode Qiraati  

Strategi pembelajaran adalah perencanaan yang berisi tentang 

rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan 

tertentu. Sebelum menentukan strategi, perlu dirumuskan tujuan yang jelas 

yang dapat diukur keberhasilannya, karena tujuan adalah rohnya dalam 

implementasi suatu strategi.
26

 Adapun strategi dalam pengajaran Qiraati: 

a. Individual murni  

Privat adalah mengajar dengan memberikan materi pelajaran 

orang perorangan sesuai dengan kemampuanya menerima pelajaran. 

Sehingga dengan demikian privat adalah proses belajar mengajar yang 

dilakukan dengan cara satu persatu (secara individu) sesuai dengan 

materi pelajaran yang dikuasai murid.  

Pada waktu menunggu giliran belajar secara individu, maka 

murid yang lain diberi tugas menulis atau yang lainnya.  

b. Klasikal individual  

Klasikal adalah mengajar dengan cara memberikan materi 

pelajaran secara massal (bersama-sama) kepada sejumlah peserta didik 

dalam satu kelompok atau kelas. Dengan tujuan agar dapat 

menyampaikan pelajaran secara garis besar dan prinsip-prinsip yang 

mendasarinya, serta member motivasi murid untuk belajar.  

Dengan demikian, mengajar klasikal-individual adalah proses 

belajar mengajar yang dilakukan dengan cara sebagian waktu untuk 

                                                 
26

 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 124.  



34  

  

 

 

klasikal dan sebagian waktu untuk yang lainya untuk mengajar secara 

individu.  

c. Klasikal baca simak  

Klasikal Baca Simak yaitu membaca bersama-sama secara 

klasikal dan bergantian membaca secara individu dan kelompok, 

peserta didik yang lainya menyimak.  

 

7. Teknik atau Cara Mengajar dalam Metode Qiraati  

a. Klasikal  

Menurut kamus ilmiah, klasikal adalah Klasikal adalah 

mengajar dengan cara memberikan materi pelajaran secara massal 

(bersama-sama) kepada sejumlah peserta didik dalam satu kelompok 

atau kelas.  

Dalam sistem pembelajaran Qiraati, keegiatan klasikal 

dibedakan menjadi dua:  

1) Klasikal Besar  

Sebelum peserta didik masuk ke dalam kelas masing-masing, 

mereka berkumpul diluar kelas untuk membaca do‟a dan membaca 

materi penunjang sesuai dengan kelas yang sudah ditentukan. Hal 

ini dilaksanakan selama ± 30 menit.  

Adapun materi penunjang yang dibaca pada kegiatan klasikal 

besar adalah surah-surah pendek (Ad-Dhuha s/d An-Nash), do‟a-

do‟a harian, hadist, angka, dan sekitar bacaan shalat.    
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2) Klasikal Peraga  

Klasikal peraga adalah pembelajaran yang dilaksanakan di 

kelas dengan menggunakan alat peraga, yaitu guru member contoh 

bacaan pada materi pokok pada alat peraga kemudian peserta didik 

membaca secara bersama-sama. Pada setiap halaman guru boleh 

menunjuk peserta didik untuk membaca sendiri sementara yang lain 

menyimak dan mengoreksi.  

b. Kegiatan Pembelajaran di Kelas  

Setelah kegiatan klasikal besar selesai, semua murid masuk ke 

kelasnya masing-masing untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran di 

kelas selama ± 45 menit dengan sistem pengajaran sebagai berikut:  

1) Klasikal Peraga Awal (15 menit pertama)  

Pada kegiatan ini, seorang guru mengajarkan kepada santri 

dengan menggunakan alat peraga dengan cara guru memberi contoh 

bacaan pada pokok bahasan yang bergaris bawah pada alat peraga 

kemudian peserta didik mengikutinya, setelah itu anak membaca 

materi yang ada di bawah pokok bahasan secara bersama-sama. 

Pada saat guru menunjuk salah satu murid untuk membaca sendiri 

sementara yang lain menyimak dan mengoreksi bacaan temannya.  

2) Individual (30 menit)  

Kegiatan individual dilaksanakan setelah para santri belajar 

dengan menggunakan alat peraga. Pelaksanaan kegiatan ini yaitu, 

santri membaca jilid atau buku Qira‟ati di depan guru secara 
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bergantian sementara yang lain diberi tugas menulis atau membaca 

sendiri halaman yang akan dibaca sebagai persiapan.  

3) Klasikal Peraga Akhir (15 menit akhir)  

Yaitu pembelajaran dengan menggunakan peraga untuk yang 

kedua kalinya. Pelaksanaannya tidak jauh nerbeda dengan 

pelaksanaan klasikal peraga awal, pebedaannya hanya pada 

pembacaan halaman peraga. Pada klasikal peraga awal, guru 

mengajarkan materi peraga dari halaman pertama sampai terakhir, 

sedangkan pada pelaksanaan klasikal peraga akhir guru 

mengajarkan materi peraga dari halaman terakhir peraga awal 

sampai halaman awal.  

Dalam metode Qiraati pembelajaran di kelas disesuaikan dengan 

jilid masing adapun penjelasannya adalah materi pada kelas PRA TK 

adalah huruf hijaiyah berharakat fathah adapun misi pada jilid ini adalah 

memberantas bacaan yang kurang jelas (nggeremeng) dengan 

membiasakan baca harokat fathah dengan mulut terbuka. Kelas Jilid 1 

materinya huruf hijaiyah berharakat fathah, bunyi huruf hijaiyah asli, dan 

huruf sambung dan misinya memberantas bacaan yang kurang jelas 

(nggeremeng) dengan membiasakan baca harokat fathah dengan mulut 

terbuka. Kelas Jilid 2 materi yang diajarkan mad thabi‟i, huruf berharakat 

fathah, kasrah, dhummah, fathah panjang (fathah berdiri yang dibaca 

panjang), angka 1-99, huruf  ط ب و د, dan ta‟ marbuthah ( ٌت = ٌة = ٌة ) 

misinya memberantas bacaan yang sembrono dengan membiasakan baca 
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kasroh, dhummah yang bagus (i/in + u/un tidak e/en + o/on) serta cermat 

pada bacaan panjang pendek. Kelas Jilid 3 materi yang diajarkan mad 

shilah qoshirah, al-qamariyah, huruf berharakat sukun, idzhar syafawi, 

layyin, hukum ra‟ tafhim dan tarqiq, membedakan huruf  ء + ع angka 21 – 

976 adapun misi pada jilid ini memberantas bacaan yang ndelewer/ 

diseret-seret dengan diajarkan baca sukun ditekan/ tidak dipanjangkan dan 

tidak ditawalludkan (all/ ale) dan membiasakan baca mad thobi‟ie tidak 

terlalu panjang. Kelas Jilid 4 materi yang ada ikhfa‟, mad wajib muttasil, 

mad jaiz munfasil, huruf  ط ش ح خ  huruf bertasydid, tanda sukun, al-

syamsiyah, huruf wawu yang tidak dibaca, idgham mimi, ghunnah, 

idgham bighunnah (bertemu dengan mim), dan idgham bila ghunnah 

sedangkan misinya memberantas bacaan al-Qur‟an yang tidak bertajwid 

dimulai dari membiasakan baca dengung lama (lebih dari satu alif). Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 1.  

Dalam metode Qiraati tidak hanya materi saja yang ditentukan 

dalam pembelajaran akan tetapi pada proses klasikal yakni materi 

tambahan juga diklasifikasikan menurut masing-masing kelas yang ada 

dengan empat point diantaranya adalah tentang surah, hadist, bahasa arab, 

dan do‟a sehari-hari adapun penjabarannya pada kelas jilid 1 surah Al-

Fatihah, surah An-Nas, surah Al-Ashr, do‟a akan makan, do‟a sesudah 

makan, do‟a akan tidur, do‟a  bangun tidur,  angka  ۱٫۲٫۳٫۴٫۵٫۶٫۷٫۸٫۹٫۱۰ 

 angka  puluhan ۱۰٫۲۰٫۳۰٫۴۰٫۵۰٫۶۰٫۷۰٫۸۰٫۹۰٫۱۰۰. Kelas pada Jilid ۲ 

surah Al-Falaq, surah Al-Ikhlas, surah Al-Lahab, do‟a keluar rumah, do‟a 
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hendak belajar, do‟a kedua orang tua, do‟a bahagia dunia akhirat, hadist 

tentang kebersihan, hadist menuntut ilmu, angka 

۱۱٫۱۲٫۱۳٫۱۴٫۱۵٫۱۶٫۱۷٫۱۸٫۱۹٫۲۰ anggota badan kepala, leher, perut, kaki, 

tangan, perut, dada, punggung. Kelas Jilid 3 surah AnNashr, surah Al-

Kafirun, surah Al-Kautsar, do‟a masuk masjid, do‟a keluar masjid, do‟a 

memakai pakaian, do‟a melepas pakaian, do‟a masuk WC, do‟a keluar 

WC, hadist malu, hadist berbakti kepada ibu, hari minggu, senin, selasa, 

rabu, kamis, jumat, sabtu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

lampiran 2.  

 

8. Sistem Evaluasi dalam Metode Qiraati  

Evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan 

untuk menentukan kualitas dari sesuatu, berdasarkan pertimbangan dan 

kriteria tertentu dalam rangka pembuatan keputusan.27   

Evaluasi merupakan salah satu komponen dalam sistem 

pembelajaran yang mana hasil penilaiannya dapat dinyatakan secara 

kuantitatif maupun kualitatif.   

Dengan demikian evaluasi menempati posisi yang sangat penting 

dalam proses pembelajaran. Karena dengan adanya evaluasi keberhasilan 

pembelajaran dapat diketahui. Evaluasi yang diberikan oleh guru 

                                                 
27

 Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran, (Bandung: PT. Remaja RosdaKarya, 2009), h. 5.  
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mempunyai banyak kegunaan bagi siswa, guru, maupun bagi guru itu 

sendiri, diantaranya:
28

  

a. Mengetahui sampai sejauhmana anak didik menguasai materi yang 

telah diberikan.  

b. Mengetahui bagian mana yang belum dikuasai oleh siswa, sehingga dia 

berusaha untuk mempelajarinya lagi sebagai upaya perbaikan.  

c. Mengetahui apakah tingkatan kemajuan anak didik sudah sesuai 

dengan tingkat kemajuan menurut progam kerja.   

d. Mengetahui derajat efisiensi dan keefektifan strategi pengajaran yang 

telah digunakan, baik menyangkut metode maupun teknik belajar 

mengajar.  

e. Penguatan bagi siswa yang sudah memperoleh skor tinggi dan menjadi 

dorongan atau motivasi untuk belajar lebih baik.  

Dapat disimpulkan, evaluasi yaitu suatu proses serangkaian 

kegiatan untuk memperoleh, menganalisis dan menafsirkan data tentang 

proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan 

berkesinambungan menjadi informasi yang bermakna dalam mengambil 

keputusan.   

Dalam pembelajaran evaluasi Qiraati dibagi menjadi tiga yaitu:  

1) Evaluasi di lakukan setiap hari.  

Evaluasi dilakukan setiap kali pertemuan karena menitik 

tekankan pada masalah keterampilan membaca dan tuntas belajar, 

                                                 
28

 Zainal Arifin, Evaluasi Instruksional; Prinsip, Teknik, Prosedur,(Bandung: Remaja 

Rosda Karya, 1991), h. 5.   
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maka evaluasi harus selesai dilakukan setiap peserta didik selesai 

mempelajari satu halaman atau satu materi pelajaran.  

2) Tes Kenaikan Jilid  

Tashih atau tes kenaikan jilid, dilakukan oleh koordinator 

Qiraati atau penguji (yang memiliki syahadah Qiraati) dengan cara 

menunjuk beberapa suku kata atau kalimat atau ayat secara acak, tidak 

berurutan yang terdapat pada buku Qiraati atau al-Qur‟an. Tes ini 

dilakukan apabila peserta didik akan melanjut ke jilid selanjutnya dan 

penguji tidak boleh di lakukan oleh guru yang belum memenuhi syarat 

tashih.  

3) Tes Khatam  

Tes khatam adalah tes yang dilakukan apabila peserta didik 

telah menguasai semua pelajaran yaitu dapat membaca al-Qur‟an 

dengan tartil, mengerti dan menguasai baca ghorib, mengerti dan 

menguasai ilmu tajwid.  

 

C. Kerangka Pemikiran Konseptual  

Setelah kita mengetahui uraian panjang lebar tentang pembelajaran 

metode Qiraati dan unsur-unsur yang dimilikinya serta ciri-ciri bacaan                

al-Qur‟an dengan tartil, maka pembahasan dalam bab ini merupakan 

rangkaian dari uraian yang telah disajikan pada bab maupun sub-bab 

terdahulu yakni untuk mendiskripsikan penilaian dalam penelitian ini.  
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Efektivitas dari pembelajaran metode Qiraati disini berkaitan untuk 

mengetahui informasi mengenai kemampuan atau kemahiran siswa dalam 

membaca al-Qur‟an dibandingkan sebelumnya. Kemampuan atau kemahiran 

disini maksudnya adalah siswa setelah mengikuti pembelajaran pada metode 

Qiraati mampu membaca al-Qur‟an dengan menggunakan kaidah ilmu 

tajwid, sebagaimana yang diungkapkan Imam Jalaludin As-Suyuthi yaitu: 

mampu memberikan kepada huruf akan hak-hak dan tertibnya, 

mengembalikan huruf pada makhraj dan asalnya, serta menghaluskan 

pegucapannya dengan cara yang sempurna tanpa berlebihan, kasar, tergesa-

gesa, dan dipaksa-paksakan.
29

   

Efektivitas, yaitu tingkat keberhasilan seseorang dalam mencapai 

tujuan tertentu. Dalam hal ini seseorang yang hendak mencapai tujuan 

tertentu adalah guru dan murid, sedangkan tujuan yang hendak dicapai 

adalah tujuan pembelajaran.
30

 Efektivitas adalah suatu usaha menunjukkan 

taraf suatu tujuan atau suat usaha dikatakan efektif apabila usaha tersebut 

dapat mencapai tujuannya.
31

  

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa efektivitas merupakan 

suatu tahapan atau proses dalam upaya mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan.  

                                                 
Manna‟ Khalil al-Qattan, Studi Ilmu Qur‟an, Terjemah dari Bahasa Arab ke Bahasa 

Indonesia oleh Mudzakari AS, h. 265.  
30

 Eko Susilo Madya, Dasar-dasar Pendidikan, (Semarang: Effhar Effset, 1990), Cet. 1, h. 

63.  
31

 Hasan Sadili, Ensiklopedi Indonesia Jilid II, (Jakarta: Ikhtisar Baru, 1980), h. 887.  
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Konsep efektivitas ini merupakan suatu alat evaluasi yang 

menentukan apakah suatu aktivitas tersebut perlu dilakukan perubahan secara 

signifikan terhadap bentuk dan manajemen pembelajaran atau tidak. Dalam 

hal ini efektivitas merupakan pencapaian tujuan pembelajaran melalui 

pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi 

masukan (input), proses, maupun keluaran (output). Dalam hal ini yang 

dimaksud sumber daya adalah meliputi ketersediaan personil, sarana dan 

prasarana, serta metode dan model yang digunakan.  

Adapun indikator-indikator efektifitas pembelajaran meliputi:32  

a. Keterlaksanaan program pembelajaran oleh guru.  

b. Kesesuaian proses pembelajaran dengan kurikulum.  

c. Keterlaksanaan program pembelajaran oleh siswa.  

d. Interaksi antara guru dan siswa.  

e. Keikutsertaan siswa dalam proses pembelajaran.  

f. Motivasi siswa meningkat.  

g. Keterampilan dan kemampuan guru dalam menyampaikan materi.  

h. Kualitas hasil belajar yang dicapai siswa.  

Untuk mengetahui ketercapaian suatu tujuan pembelajaran secara 

efektif atau tidak, maka dapat diketahui dengan tingkat prestasi yang telah 

dicapai.  

Tingkat keberhasilan pembelajaran dapat dibagi atas beberapa tingkatan  

                                                 
32

 Nana Sudjana, Penilaian Proses Belajar Mengajar, (Bandung: PT. Rosda Karya, 1991), 

Cet. 3, h. 60-63.  
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1. Maksimal, apabila seluruh (100%) bahan pelajaran yang diajarkan dapat 

dikuasai oleh siswa.  

2. Optimal, apabila sebagian besar  (76% - 99%) bahan pelajaran yang 

diajarkan dapat dikuasai oleh siswa.  

3. Minimal, apabila bahan pelajaran yang diajarkan dapat dikuasai oleh 

siswa hanya 60% - 75%.  

4. Kurang, apabila bahan pelajaran yang diajarkan dapat dikuasai oleh siswa 

kurang dari 60%.   

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas 

pembelajaran adalah ketercapaian suatu tujuan pembelajaran yang telah 

direncanakan sebelumnya. Suatu kegiatan pembelajaran dikatakan efektif, 

apabila dapat mencapai 80% dari tujuan-tujuan pembelajaran yang telah 

ditetapkan.  

Mengukur efektivitas pembelajaran bukanlah suatu hal yang sangat 

sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan 

tergantung pada siapa yang meniai serta menginterpretasikannya. Dalam 

penelitian ini, efektivitas diukur dengan membandingkan antara rencana yang 

telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika 

usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga                                                                                                                                                   

menyebabkan tujuan tidak tercapai atau tidak sesuai dengan sasaran yang 

diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.  

Dari beberapa penjelasan yang ada dapat disimpulkan bahwa, metode 

pembelajaran al-Qur‟an dapat dikatakan efektif apabila guru menguasai 
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kelas, guru menguasai materi pelajaran, guru menguasai metode pengajaran, 

target kurikulum tercapai dan nilai kemampuan baca siswa sesuai dengan 

tajwid dan makharijul huruf dalam waktu yang tidak terlalu lama sehingga 

dengan karakter tersebut keberhasilan siswa dalam membaca al-Qur‟an sudah 

dapat dipastikan.  
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BAB III  

METODOLOGI  PENELITIAN  

  

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian  

Pendekatan teoritis dan empiris dalam penelitian sangatlah diperlukan. 

Oleh karena itu sesuai dengan judul diatas, penulis menggunakan metode 

penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sebagaimana pendapat 

Kirk dan Miller seperti yang dikutip oleh Moeloeng, yang menyatakan bahwa 

penelitian kualitatif “berusaha mengungkapkan gejala suatu tradisi tertentu 

yang secara fundamental tergantung pada pengamatan manusia dalam 

kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam 

bahasannya dan peristilahannya”.
1
  

Data kualitatif yakni data yang dikumpulkan bukan berupa angka-

angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan 

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

Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin 

menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara mendalam, rinci, 

dan tuntas. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam 

penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita empirik dengan teori 

yang berlaku dengan menggunakkan metode diskriptif.  

Sedangkan deskriptif merupakan penelitian yang berusaha 

mendeskripsikan data yang ada, disamping itu penelitian deskriptif terbatas 

                                                 
1
 Lexy J. Moeloeng, Metologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya  

Offset,  2002), h. 4.  
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pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan ataupun peristiwa 

sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar mengungkapkan fakta.
2
  

Menurut Winarno Surachmad penelitian deskriptif kualitatif adalah 

menentukan  dan menafsirkan data yang ada, misalnya tentang situasi yang 

dialami, satu hubungan, kegiatan, pandangan, sikap yang nampak atau tentang 

suatu proses yang muncul,  kecendrungan yang nampak, pertentangan yang 

meruncing dan sebagainya.
3
  

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, 

yaitu pendekatan penelitian yang mengedepankan data yang bersifat 

kualitatif, dan dalam situasi lapangan yang bersifat apa adanya tanpa dibuat-

buat atau dimanipulasi. Pendekatan ini mengarah pada suatu keadaan individu 

atau sebuah organisasi secara keseluruhan.  

Adapun alasan digunakan pendekatan kualitatif dalam melaksanakan 

penelitian ini karena fokus penelitian ini adalah memperhatikan efektifitas 

metode Qiraati dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur’an di 

DTA Salafiyah sebagai sebuah fenomena sosial yang mengharuskan peneliti 

menarik makna atas proses kegiatan tersebut yang bersifat natural. Peneliti 

bertindak sebagai pengumpul data utama. Obyek dalam penelitian ini adalah 

DTA Salafiyah Gembonganmekar  Babakan Cirebon.  

                                                 
2
 Hadari Nawawi, Metodologi Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 

1991), h. 31.  
3
 Winarno Surachmad, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode Teknik, (Bandung : 

Tarsito, 1986), h. 139.  
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B. Seting Penelitian/ Tempat dan Waktu Penelitian  

Seting penelitian merupakan sebuah sumber atau tempat dimana 

peneliti memperoleh keterangan yang ada hubungan dengan penelitian. 

Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto, subyek adalah seorang atau lebih 

yang sengaja dipilih oleh peneliti guna dijadikan nara sumber data yang 

dikumpulkan.
4
  

Berikut ini adalah beberapa individu yang akan penulis jadikan subyek 

penelitian yaitu: seluruh ustadzah DTA Salafiyah, kepala DTA Salafiyah, dan 

siswa kelas finishing. Adapun yang menjadi obyek penelitian ini adalah 

penerapan pembelajaran metode Qiraati di DTA Salafiyah Gembonganmekar 

Babakan, dan kemampuan membaca al-Qur’an siswa kelas V di DTA 

Salafiyah Gembonganmekar Babakan Cirebon. 

 

C. Data Dan Sumber Data 

1. Data  

Dalam buku Lexy J. Moleong disebutkan bahwa kedudukan peneliti 

dalam penelitian kualitatif adalah sebagai perencana, pelaksana, 

pengumpul data, analisis, penafsir data dan pada akhirnya ia menjadi 

pelapor hasil penelitiannya. Pada penelitian ini peneliti bertindak sebagai 

instrumen sekaligus sebagai pengumpul data.
5
 Di dalam  penelitian ini 

peneliti melakukan wawancara kepada seluruh ustadzah DTA Salafiyah, 

                                                 
4
 SuharsimiArikunto,ManajemenPenelitian,(Yogyakarta:RinekaCipta,1993),h.113.  
5
 Winarno Surachmad, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode Teknik, h. 18.  
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pengasuh DTA Salafiyah, dan melakukan observasi pada siswa kelas V 

DTA Salafiyah Gembonganmekar Babakan Cirebon.  

2. Sumber Data  

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek 

dari mana data dapat diperoleh. Menurut Lofland sebagaimana dikutip 

oleh Lexy J. Moleong, menyatakan bahwa sumber data yang utama dalam 

penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data 

tambahan seperti dokumentasi dan lain-lain.
6
  

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

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

data yang diperoleh adalah dari hasil wawancara, observasi dan 

dokumentasi.  

Menurut sumber data dalam penelitian ini, data dibedakan menjadi 

dua macam, yaitu:  

1. Data Primer  

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, 

diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.
7
 Dalam hal ini data yang 

dihimpun dalam data primer adalah data tentang metode membaca al-

Qur’an Qiraati, penerapan metode Qiraati di DTA Salafiyah 

Gembonganmekar Babakan Cirebon, efektivitas metode Qiraati dalam 

                                                 
6
 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 157.  

7
 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 

84.  
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meningkatkan kemampuan membaca alQur’an di DTA Salafiyah 

Gembonganmekar Babakan Cirebon.  

Sumber data primer merupakan data yang dikumpulkan, diolah, 

dan disajikan oleh peneliti dari sumber utama. Dalam penelitian ini 

yang menjadi sumber data utama yaitu: kepala DTA, pengasuh DTA 

Salafiyah, ustadzah DTA Salafiyah, dan siswa kelas V di DTA 

Salafiyah Gembonganmekar Babakan Cirebon. Data dapat diperoleh 

melalui wawancara dan juga observasi di lapangan.   

2. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh 

peneliti dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder disebut juga 

data tersedia, atau sumber tertulis. Data sekunder berasal dari sumber 

buku, majalah ilmiah, dokumen pribadi, dokumen resmi sekolah, arsip, 

dan lainlain. Data ini berguna untuk melengkapi data primer. Data yang 

dihasilkan dalam penelitian ini diantaranya data tentang profil sekolah, 

visi dan misi sekolah.
8
  

Data ini diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh 

peneliti dari subyek. Dalam hal ini data yang dihimpun adalah semua 

yang terkait dengan DTA Salafiyah Gembonganmekar Babakan 

Cirebon meliputi manajemen lembaganya, serta data yang berkaitan 

dengan penelitian.  

                                                 
8
 M. Iqbal Hasan, Pokok-pokok Metodolog Penelitian dan Aplikasinya, (Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 2002), h. 82.  
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D. Teknik Pengumpulan Data    

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk 

memperoleh data yang diperlukan.
9
 Dalam pengumpulan data, peneliti 

menggunakan beberapa metode yang sesuai dengan masalah yang diselidiki 

dan tujuan penelitian karena pada umumnya data akan digunakan untuk 

menguji hipotesa yang telah dirumuskan.
1011

 Untuk mempermudah penelitian 

ini, ada beberapa metode yang digunakan antara lain:  

a. Observasi  

Metode observasi (pengamatan) adalah alat pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis 

gejalagejala yang diselidiki.
12

   

Menurut Adurrahman Fathoni observasi adalah teknik pengumpulan 

data yang dilakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan 

pencatatan terhadap keadaan atau perilaku obyek sasaran.
13

  

Metode ini digunakan untuk melihat pembelajaran al-Qur’an dengan 

metode Qiraati dan kondisi lingkungan DTA Salafiyah Gembonganmekar 

babakan Cirebon.  

Dengan hasil yang diperoleh dari obseravasi tersebut, diharapkan 

dapat mendeskripsikan tentang penggunaan metode pengajaran Qiraati 

                                                 
9
 M. Nazir, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Galia Indonesia, 1998), Cet. Ke-2, h. 211.  

10
 W.J.S. Purwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 

1993), h.  
11

 .  
12

 Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 

23.   
13

 Abdurrahman Fathoni, Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2006), h. 102.  



51  

  

 

dalam meningktkan baca tulis al-Qur’an, dan juga kinerja yang 

ditunjukkan oleh para ustadz-ustadzah. Serta dapat menggambarkan 

aktifitas yang dilakukan oleh para santri dan ustadz/ustadzah di DTA 

Salafiyah  Babakan Cirebon.  

b. Wawancara  

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal semacam 

percakapan yang dilakukan dua orang atau lebih berhadapan secara fisik 

yang bertujuan untuk memperoleh informasi, wawancara ini merupakan 

alat yang sistematis digunakan untuk menggali data penelitian.
14

  

Bentuk interview yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

interview bebas dan terpimpin dapat juga disebut dengan interview 

terkontrol atau controlled interview. Dalam interview bebas terpimpin ini 

penginterview sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan secara 

lengkap dan cermat.  

Metode ini digunakan untuk menggali atau memperoleh data secara 

khusus berupa keterangan-keterangan secara langsung dari semua civitas 

akademik baik ketua DTA, Ustadz, Ustadzah, dan orang yang terlibat 

dalam DTA Salafiyah Gembonganmekar Babakan Cirebon yang mampu 

dan diyakini mengetahui fokus masalah tentang pengajaran Qiraati. 

Disamping itu metode interview ini penulis gunakan dengan tujuan untuk 

memperkuat atau memperjelas data observasi.   

 

                                                 
14

 M. Nazir, Metode Penelitian, h. 21.  
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c. Dokumentasi   

Dokumentasi berasal dari kata “dokumen” yang berarti barang-

barang tertulis. Metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan data 

dengan menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, 

dokemen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan 

sebagainya.
15

  

Metode ini digunakan untuk mencari data sekunder di DTA 

Salafiyah Babakan Cirebon, yang berupa dokumen-dokumen seperti 

gambaran umum DTA Salafiyah, dokumen pendidik, dokumen peserta 

didik, agenda kegiatan pembelajaran al-Qur’an serta dokumen-dokumen 

lain yang berhubungan dengan pokok masalah yang akan diteliti.  

d. Test  

Tes adalah teknik penilaian yang biasa digunakan untuk mengukur 

kemampuan siswa dalam pencapaian suatu kompetensi tertentu.
16

 Tes 

merupakan alat atau teknik penilaian yang sering digunakan oleh setiap 

guru. Dalam hal ini penulis lakukan dengan memberikan penilaian kepada 

bacaan santri dengan kriteria penilaian sesuai dengan metode Qiraati 

dengan tujuan untuk memperoleh data tentang kemampuan siswa dalam 

membaca al-Qur’an dengan baik dan benar.  Adapun pelaksanaannya 

adalah berupa perintah untuk membaca ayat-ayat tertentu sebagai hasil 

                                                 
15

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

Cipta, 1998), h. 120.  

Wina Sanjaya, Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi, 

(Jakarta: Kencana, 2006), h. 187.  
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untuk pengukuran efektivitas metode Qiraati dalam meningkatkan 

kemampuan membaca al-Qur’an.  

 

E. Tehnik Pengolahan Data    

Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka langkah selanjutnya 

adalah menganalisis data. Analisis data merupakan proses yang terus menerus 

dilakukan di dalam penelitian yang digunakan untuk menyusun dan mengolah 

data yang telah terkumpul dari berbagai sumber.   

Setelah semua data terkumpul, maka  peneliti  mengkategorikan, 

menata dan meringkas  untuk memperoleh jawaban dari penelitian tersebut 

dengan jalan mendeskripsikan secara logis dan sistematis sehingga masalah 

penelitian dapat dijawab dan ditelaah secara cermat dan teliti sehingga dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya.
17

   

Analisis data merupakan bagian terpenting dalam sebuah penelitian 

yang dituangkan sekaligus pengukuran pendapat, rumusan-rumusan atau 

hukum teoritik yang dibangun. Tujuan dari analisis ini adalah untuk 

menyederhanakan data, sehingga mudah untuk ditafsirkan.  

Proses analisis data dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari 

berbagai sumber yaitu wawancara, observasi, dokumentasi dan sebagainya 

yang selanjutnya diklarifikasi sesuai dengan jenis data yang digunakan.   

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif deskriptif.  

                                                 
17

 Noeng Muhajir, Metode Penelitian Kuantitatif, (Yogyakarta: Rake Paskin, 1996), h. 

104.  



54  

  

 

Penelitian yang bersifat deskriptif merupakan penelitian non hipotesis, 

sehingga dalam langkah penelitian tidak perlu merumuskan hipotesis dan 

bertujuan untuk menggambarkan atau menunjukkan status fenomena. 

Sedangkan yang dimaksud dengan kualitatif adalah data yang digambarkan 

dengan kata-kata atau kalimat dipisah-pisahkan menurut kategori untuk 

memperoleh kesimpulan.  

Dengan demikian peneliti memaparkan secara detail  tentang  data  

yang  telah  diperoleh  di  lapangan  untuk  mengetahui gambaran yang jelas 

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
18

  

 

F. Pemeriksaan Keabsahan Data  

Teknik pengecekan keabsahan data dilakukan agar memperoleh data 

yang valid dan dipercaya oleh semua pihak. Untuk mengecek keabsahan data, 

maka peneliti menggunakan hasil data-data yang telah diperoleh peneliti 

dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, 

dan tes.  

Menurut Sugiyono ada enam teknik yang dapat digunakan untuk 

menguji kredibilitas data yaitu dengan perpanjangan pengamatan, 

peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman 

sejawat, analisis kasus dan negatif member check. Dan untuk pengecekan 

keabsahan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah teknik:
19

  

 

                                                 
18

 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, h. 63.  
19

 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: al-Fabeta, 2005), h. 121.  
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1. Triangulasi  

Triangulasi ialah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.
20

  

Data yang diperoleh dari satu sumber akan dibandingkan dengan 

data yang diperoleh dari sumber yang lain dengan berbagai teknik dan 

waktu yang berbeda. Sebagai contoh data yang diperoleh dari bawahannya 

atau data yang diperoleh dengan wawancara lalu dicek dengan observasi 

dan dokumentasi dalam waktu yang berbeda.  

Adapun pengecekan keabsahan data dalam penelitian data dalam 

penelitian ini, penulis menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi 

yang  diperoleh  melalui  waktu  dan  alat  yang  berbeda  dalam  penelitian 

kualitatif.
21

  

Untuk itu peneliti mencapainya dengan jalan:  

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara  

b. Membandingkan  hasil  wawancara  dengan  isi  suatu  dokumen  yang 

berkaitan.  

2. Menggunakan Bahan Referensi  

Yaitu adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah 

ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil interview perlu 

didukung dengan adanya rekaman interview. Data tentang interaksi 

                                                 
20

 Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 330.  
21

 Ibid., h. 331.  
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manusia atau gambaran suatu keadaan perlu didukung oleh foto-foto. Alat 

bantu perekam data dalam penelitian kualitatif, seperti kamera, alat rekam 

suara sangat diperlukan untuk mendukung kredibilitas data yang telah 

ditemukan peneliti. Selain  itu dalam  laporan  penelitian, data-data  yang 

ditemukan  perlu  dilengkapi  dengan  foto-foto  atau  dokumen  autentik, 

sehingga menjadi lebih dapat dipercaya.
22

  

Dengan  mengecek  kembali  data-data  yang  diperoleh,  maka  data 

tersebut dapat diuji keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan.  

3. Tahap tahap Penelitian 

Tahap-tahap penelitian ini berisi tentang hal-hal yang berkaitan 

dengan tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyelesaian. 

Langkah-langkah yang dimaksud adalah sebagai berikut:  

1. Tahap persiapan/ pra lapangan  

Tahap  persiapan  merupakan  tahap  yang  paling  penting.  

Berhasil atau tidaknya suatu kegiatan berawal dari tahap ini   

a. Penyusunan proposal  

Kegiatan awal yang harus dilakukan oleh seorang peneliti 

adalah membuat proposal penelitian. Ini dilakukan agar penelitian 

yang dilakukan sesuai dengan tujuan awal mengapa penelitian ini 

dilakukan.  

b. Memilih lokasi penelitian  

                                                 
22

 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, h. 129.  
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Dalam penelitian ini, peneliti memilih DTA Salafiyah 

Gembongan mekar Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon 

sebagai tempat objek penelitian.  

c. Mengurus surat ijin penelitian  

Pengurusan surat ijin ini bertujuan untuk memenuhi 

persyaratan administrasi.  

d. Mengadakan observasi  

Melaksanakan observasi di DTA Salafiyah Gembonganmekar 

Babakan Cirebon, kegiatan observasi ini dilakukan untuk 

mengamati dan mengetahui  secara langsung keadaan lembaga 

tersebut yang akan dijadikan objek penelitian.  

e. Identifikasi subjek penelitian  

Dalam pengidentifikasian subjek, peneliti menggunakan tes 

dan dokumen-dokumen yang ada di DTA Salafiyah 

Gembonganmekar dan keterangan-keterangan yang berhubungan 

dengan masalah penelitan dari pendidik yang sudah paham tentang 

metode Qiraati  

2. Tahap pelaksanaan penelitian  

Tahap pelaksanaan penelitian ini terdiri dari: kegiatan dalam 

mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, tes, dan 

dokumentasi serta mengecek kembali data-data yang belum 

teridentifikasi telah dilakukan, setelah itu data tersebut dikumpulkan 

dan dianalisis serta ditarik kesimpulan.  
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3. Tahap penyelesaian  

Tahap penyelesaian ini merupakan tahap dimana sebuah 

penelitian telah selesai dilaksanakan. Pada tahap ini peneliti menulis 

hasil dari sebuah penelitian kemudian dibuatkan laporan yang 

diuraikan dalam bentuk hasil penelitian.
23

  

  

  

    

                                                 
23

 Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 127.  
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  

A. Deskripsi Dan Hasil Penelitian 

     1. Sejarah Berdirinya DTA Salafiyah Gembonganmekar  

Diniyah Takmiliyah Awaliyah  (DTA) Salafiyah berdiri pada tanggal  

9 bulan Maret 2005 di Gembongan mekar Dusun 1 kecamatan Babakan 

Kabupaten Cirebon. Adapun pendiri DTA adalah Ustadz Ahud Zaenal 

S.pdi.Dari Babakan Cirebon.  

Keberadaan  lembaga  pendidikan  Diniyah Takmiliyah Awaliyah 

(DTA) khususnya dapat membawa peranan penting dalam membentuk 

karakter dan kepribadian anak-anak, mengingat jumlah penduduk dan 

potensi generasi mudanya sangat banyak terutama anak-anak usia TK dan 

sekolah. Ditambah lagi dengan keadaan akhlak dan moral yang dirasa 

masih jauh dari tingkah laku syari'ah. Dengan berdirinya DTA Salafiyah di 

wilayah tersebut diharapkan akan membawa perubahan yang signifikan. 

Karena dalam kurikulumnya akan dirancang hanya berbasis pada                  

Al-Qur’an dengan aplikasi murni ajaran Islam, seperti akhlak, aqidah, fiqih 

dan berbagai macam pengajaran yang di ajarkan demi untuk 

perkembangan dan kemajuan generasi muda khususnya anak-anak secara 

Islami.  
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Dalam mendirikan DTA Salafiyah ini bukanlah satu hal yang 

mudah untuk merealisasikan itu semua, sehingga dibutuhkan usaha yang 

sungguh- 

sungguh, kesabaran, ketelatenan dan manajemen yang optimal, dan bukan 

suatu hal yang ringan pula mempertahankan dan bahkan meningkatkan 

kemajuan yang telah dicapai untuk dapat mewujudkan suatu DTA  yang  

ideal,  namun  tetap  mengikuti  perkembangan  zaman  yang nantinya 

diharapkan dapat mencetak kader-kader Islami, generasi Qur’ani yang 

mandiri berguna bagi agama, bangsa dan negaranya.  

Untuk itu merasa penting adanya suatu wadah yang mengatur, 

merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan DTA Salafiyah sesuai 

dengan visi, misi dan tujuan DTA, wadah tersebut kemudian disepakati 

dan dirupakan dalam bentuk organisasi DTA Salafiyah. Untuk menunjang 

sarana prasarana DTA Salafiyah, maka DTA mempunyai tempat untuk 

melakukan kegiatan belajar mengajar yakni di dalam atau di luar (teras) 

mushalla dan di kelas (dikelompokkan sesuai dengan jilidnya).  

2. Letak Geografi DTA Salafiyah Gembongan mekar  

Secara geografis DTA Salafiyah terletak di Dusun 1 Desa 

Gembonganmekar Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon dalam 

kawasan yang lingkungannya cukup baik untuk satu lembaga pendidikan, 

sebab situasi dan kondisi sekitarnya sangat mendukung bagi ketenangan 

berlangsungnya proses belajar mengajar. Letaknya agak jauh dari 
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keramaian arus lalu lintas kendaraan besar dan mudah terjangkau. 

Diseputar lokasi juga sudah ada lembaga-lembaga sekolah yang lain.  

Kegiatan belajar mengajar Al-Qur’an diDTA Salafiyah semakin 

berkembang berkat adanya kerja sama antara Lembaga DTA dengan orang 

tua santri/siswa dan masyarakat sekitarnya. Dengan demikian DTA 

Salafiyah Gembongan mekar kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon akan 

menjadi representative sebagai lembaga pendidikan Al-Qur’an di bawah 

Departemen Agama yang dapat diperhitungkan eksistensinya di Kabupaten 

Cirebon.  

 

3. Visi, Misi, dan Tujuan DTA  Salafiyah Gembongan mekar Babakan  

Dalam suatu lembaga pendidikan, tentunya mempunyai visi, misi, 

dan tujuan, tidak terkecuali DTA Salafiyah yang mempunyai visi, misi, 

dan tujuan sebagai berikut: 

 a. Visi  

Menampung dan mengembangkan potensi anak agar menjadi 

generasi muslim yang fasih membaca al-Qur’an, berakhlak Qur’ani, 

cerdas, kreatif dan inovatif.  

b. Misi  

1. Menanamkan dasar-dasar keimanan dan ketaqwaan kepada Allah 

dan Rasul-Nya  

2. Mendidik Santri untuk membaca Al Qur’an secara Murottal 

Mujawwad.  
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3. Menanamkan nilai-nilai akhlaqul karimah dalam kehidupan sehari-

hari.  

c. Tujuan  

1. Mendidik anak agar memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada 

Allah SWT serta berakhlak mulia.  

2. Mendidik anak agar dapat membaca Al-Qur’an secara tepat dan 

benar.  

3. Membekali anak dengan keterampilan dan kecakapan hidup.  

 

              4. Stuktur Organisasi DTA Salafiyah Gembonganmekar Babakan    

Setiap organisasi baik lembaga formal maupun lembaga non formal 

pasti memiliki struktur yang jelas, sebab dalam struktur tersebut 

merupakan penempatan lembaga antara orang-orang dalam kewajiban, 

hak, dan tanggung jawab masing-masing dalam struktur yang telah 

ditentukan.   

Penentuan struktur serta tugas dan tanggung jawab dimaksudkan 

agar tersusunlah pola kegiatan yang tertuju kepada tercapainya tujuan-

tujuan bersama dalam kelompok, begitu juga dalam lembaga pendidikan. 

Lembaga  DTA Salafiyah merupakan lembaga yang peneliti gunakan 

sebagai obyek penelitian. Adapun struktur organisasi DTA Salafiyah dapat 

dilihat sebagaimana table dibawah ini:  
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Gambar 4.1 

Struktur Organisasi DTA Salafiyah  

Desa Gembongan Mekar  

Kecamatan Babakan  Kabupaten Cirebon 

  

 

Ketua Yayasan 

Wawan Ikhwani 

Kepala DTA Salafiyah 

Turwi Diena, S.Pd.i 

Dewan Guru 

Kelas I 

Siti Rodah, S.Pd.i 

Kelas II 

Uswatin, S.Pd.i 

Kelas III 

Maskanah, S.Pd.i 

Kelas IV 

Maryam 

Kelas V 

Mutinah, S.Pd.i 

Siswa-Siswi 
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5. Keadaan Guru DTA Salafiyah Gembongan mekar Babakan  

Tenaga guru adalah salah satu tenaga kependidikan yang sangat 

penting dalam proses belajar mengajar, karena keberadaannya sangat 

mempengaruhi hal tersebut dan sekaligus sebagai salah satu faktor penentu 

keberhasilan tujuan pendidikan. Guru merupakan sumber daya manusia yang 

menjadi perencana, pelaku, dan penentu tercapainya tujuan pembelajaran.  

Guru merupakan tulang punggung kegiatan pendidikan terutama yang 

berkaitan dengan kegiatan proses belajar mengajar. Tanpa adanya peran guru 

maka proses belajar mengajar akan terganggu bahkan gagal. Mengingat 

tantangan dunia pendidikan dalam manajemen pendidikan, perananan guru 

dalam upaya keberhasilan pendidikan harus selalu ditingkatkan, baik kinerja 

atau prestasi kerja guru untuk menghasilkan kualitas sumber daya manusia 

yang mampu bersaing di era global. Dengan alasan tersebut penulis tidak 

dapat meninggalkan dalam penelitian ini, yaitu tentang keadaan guru yang 

nantinya dapat dibuat acuan dalam melengkapi data.   

Adapun  dalam  proses  penggunaan  metode  pengajaran  Al-Qur’an 

Qiraati yang harus dimiliki oleh ustadz/ustadzah agar menjadi tenaga yang 

profesional dibidang pembelajaran Al-Qur’an adalah: sudah pernah mengaji 

(musyafahah) kepada guru Al-Qur’an, mampu membaca Al-Qur’an dengan 

baik dan benar, dengan mengikuti pembinaan dan tashih yang diadakan oleh 

koordinator Qiraati, mengikuti metodologi yang dilaksanakan oleh 
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koordinator metodologi, mengikuti PPL, diharuskan mengikuti MMQ yang 

diadakan oleh lembaga, Kecamatan, dan Cabang.  

Dalam penerimaan ustadz/ustadzah ini tidak harus di tes terlebih 

dahulu akan tetapi salah satu syarat menjadi ustadz/ustadzah metode Qiraati 

ini sudah bersyahadah. Jumlah ustadzah di DTA Salafiyah  ada 10 orang yang 

mana dari 10 ustadzah yang ada, 9 sudah mempunyai syahadah Qiraati dan 

ustadzah yang belum bersyahadah mulai mengikuti pelatihan metode. Adapun 

untuk lebih jelasnya mengenai jumlah guru di DTA Salafiyah Gembongan 

Mekar Babakan dapat dilihat pada tabel berikut:  

TABEL 4.2  

DATA USTADZAH  DTA SALAFIYAH 

TAHUN AJARAN 2017-2018  

  

NO  NAMA USTADZAH  JABATAN  KELAS  

1  Wawan Ikhwani. S.Pd.I Ketua Yayasan  -  

2  Turwi Dinah, S.Pd.I  Kepala DTA   Pra TK  

3  Nadia Aviani Bendahara  -  

4  Siti Rodah, S.Pd.I Wali Kelas  Jilid 1  

5  Uswatin, S.Pd.I Wali Kelas  Jilid 2  

6  Maskanah, S.Pd.I Wali Kelas  Jilid 3  

7  Maryam Wali Kelas  Jilid 4  

8  Mutinah, S.Pd.I Wali Kelas  Jilid 5  

9  Uswatin, S.Pd.I Wali Kelas  Jilid 6  

10  Siti Rodah, S.Pd.I Wali Kelas  Pasca  

11  Turwi Diena, S.Pd.I Wali Kelas  Finishing  
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6. Keadaan Siswa DTA Salafiyah Gembongan mekar Babakan  

Dalam proses belajar mengajar di sekolah, maka adanya guru sebagai 

objek pemberi ilmu dan siswa sebagai subjek penerima ilmu keduanya itu 

sangat penting. Karena tanpa adanya keduanya proses belajar mengajar tidak 

akan berjalan dengan lancar. Dengan adanya kedua objek dan subjek ini, 

proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar.  

Siswa merupakan sentral dalam proses belajar mengajar bahwa 

siswalah yang menjadi pokok persoalan dan sebagai tujuan perhatian didalam 

proses belajar mengajar, siswa sebagai perihal yang ingin meraih cita-cita, 

memiliki tujuan dan kemudian ingin mencapai secara optimal.  

Keadaan siswa-siswi di DTA Salafiyah dari tahun pertama berdiri 

hingga sekarang jumlah santri/siwan semakin meningkat. Hal ini menandakan 

bahwa minat santri/siswa dalam belajar Al-Qur’an semakin meningkat. Hal ini 

dapat dilihat sesuai dengan data yang penulis peroleh, sebagai berikut:  

TABEL 4.3  

DATA PERKEMBANGAN SISWA DTA SALAFIYAH  

  

No  Tahun Ajaran  Jumlah Siswa  Jumlah Siswi  Jumlah  

1 2005-2006  20  30  50  

2 2007-2008  28  36  64  

3 2009-2010  37  44  81  

4 2011-2012  46  53  99  

5 2013-2014  28  36 64 

6 2015 – 2016  44 73 81 

7 2017 – 2018  68 61 129 
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TABEL 4.4  

DATA SISWA DTA SALAFIYAH  

TAHUN AJARAN 2017-2018  

  

NO  KELAS  Laki-laki  Perempuan  JUMLAH  

1  Pra TK  11  8  19  

2  Qiraati Jilid 1  3  2  5  

3  Qiraati Jilid 2  10  11  21  

4  Qiraati Jilid 3  15  9  24  

5  Qiraati Jilid 4  5  8  13  

6  Qiraati Jilid 5  7  5  12  

7  Qiraati Jilid 6  5  2  7  

8  Finishing  7  5  12  

9.  Pasca  5  11  16  

 Jumlah Keseluruhan   129  

  

7. Keadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan di DTA Salafiyah 

Gembongan mekar Babakan  

Sarana dan prasarana merupakan suatu alat atau media yang 

menunjang keberhasilan dalam suatu lembaga. Dalam institusi pendidikan 

baik formal maupun non formal, sarana dan prasarana merupakan salah satu 

fasilitas yang sangat penting sebagai penunjang dalam pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran dan juga menjadi motivasi untuk mencapai tujuan pembelajaran 

yang diharapkan.   

Untuk mengetahui sarana fisik DTA Salafiyah Gembongan mekar 

Babakan penulis melakukan observasi secara langsung guna untuk penggalian 

data di lokasi penelitian dan didukung dengan data dokumentasi yang penulis 
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peroleh. Adapun keadaan sarana dan prasarana di DTA Salafiyah secara lebih 

jelasnya penulis paparkan sebagai berikut:  

TABEL 4.5  

SARANA dan PRASARANA DTA SALAFIYAH  

  

SARANA dan PRASARANA  JUMLAH  

Kantor  1  

Meja   40  

Peraga Qiraati  10  

Komputer  1  

Stik Penunjuk  6  

Ruang Kelas  4  

Absen Santri  9  

Kredit Point  9  

Telepon  1  

Almari Arsip Data  1  

  

 

8. Kegiatan Belajar Mengajar  

Proses belajar mengajar merupakan salah satu proses transfer ilmu dari 

seorang guru kepada murid. Kegiatan belajar mengajar di DTA Salafiyah 

100% mengacu pada kurikulum metode Qiraati dan waktu kegiatan 

pembelajaran dilaksanakan pada hari senin sampai sabtu pukul 15.45-17.10. 

materi yang diterapkan adalah materi yang berkaitan dengan bacaan al-Qur’an 

dengan berpedoman pada buku Qiraati, peraga Qiraati, al-Qur’an, gharib, dan 

tajwid. Selain itu materi tambahan yang diajarkan adalah surah-surah pendek 

(Ad-Dhuha s/d An-Nash), do’a-do’a harian, hadist, angka, dan sekitar bacaan 

shalat.    
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B. Penyajian Data   

Sesuai dengan hasil penelitian yang dilaksanakan, peneliti memperoleh 

data tentang “efektivitas metode Qiraati dalam meningkatkan kemampuan 

membaca al-Qur’an di DTA Salafiyah Gembongan Mekar Babakan Cirebon” 

dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi, dan tes. Pada 

sub bab ini disajikan data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Penyajian data 

dimaksudkan untuk memaparkan data yang diperoleh dari DTA Salafiyah yang 

hasilnya dapat diklarifikasi menjadi beberapa jenis yaitu:  

1. Metode Pembelajaran Al-Qur’an Qiraati  

Metode pembelajaran al-Qur’an Qiraati adalah suatu metode 

pembelajaran al-Qur’an yang langsung membaca buku Qiraati tanpa mengeja 

terlebih dahulu. Metode Qiraati merupakan cara membaca al-Qur’an yang 

sejak awal anak sudah diharuskan dan dituntut membaca dengan lancar, cepat, 

tepat, dan benar. Sehubungan dengan ini, ustadzah Turwi Diyena, S.Pd.i 

mengatakan bahwa:  

“Metode Qiraati adalah suatu metode kontemporer yang membacanya 

tanpa mengeja dengan buku Qiraati jilid pada kelas yang diampu, cara 

membacanya dengan lancar, cepat, tepat, dan benar dan ketika anak itu 

salah dalam membaca tidak boleh langsung dikasih tahu kesalahannya 

akan tetapi disuruh mengulang tiga kali”.
1
  

                                                 
1
 Wawancara dengan Turwi Diyena, S.Pd.i, salah satu ustadzah, tanggal 05 Mei 2018.  
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Dalam hal ini untuk menjadi guru Qiraati harus memiliki syahadah 

dengan beberapa tahap yang ada. Calon guru harus mengikuti pelatihan                 

al-Qur’an yang mana prosesnya sama dengan mengaji di DTA mengikuti 

proses kenaikan jilid yaitu tes pada tiap jilidnya sesuai dengan prosedur yang 

ada. Ketika calon guru dirasa sudah mengusai semua materi yang telah 

diajarkan, maka calon guru mengikuti tashih pada koordinator cabang hingga 

dinyatakan lulus. Setelah dinyatakan lulus calon guru harus mengikuti 

serangkaian kegiatan yang meliputi metodologi tiga hari, PPL di DTA selama 

1 minggu, dan sampai pada khataman.  

Syahadah tidak hanya didapatkan saja akan tetapi dengan mendapat 

syahadah di haruskan untuk mengamalkan ilmunya dengan mengajar, karena 

dalam hal ini berlakunya syahadah hanya dalam 6 bulan. Ketika sudah 

mendapat syahadah dan tidak digunakan untuk mengajar lebih dari 6 bulan 

maka sesuai dengan ketentuan Qiraati diharuskan untuk mengikuti metodologi 

kembali. Sesuai dengan hal ini di DTA Salafiyah guru yang ada sejumlah 10 

orang, 9 diantaranya sudah mempunyai syahadah dan 1 orang guru belum 

bersyahadah akan tetapi guru tersebut masih mengikuti pelatihan Qiraati. 

Sehubungan dengan hal ini, ustadzah Uswatin, S.Pd.i menyatakan:  

“Untuk menjadi guru al-Qur’an Qiraati membutuhkan kesabaran dan 

ketekunan karena disitu kita benar-benar dibimbing untuk menjadi guru               

al-Qur’an yang berkualitas dengan mengikuti tashih pun saya tidak hanya 
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sekali lulus akan tetapi tiga kali tashih saya baru bisa lulus, dengan begitu 

saya bisa menilai, bahwa guru al-Qur’an itu harus bisa menerapkan teorinya 

dengan baik”.
2
  

Syarat tersebut berlaku untuk para pengajar al-Qur’an agar lebih waspada 

karena yang diajarkan adalah kalam Allah, tidak sembarang orang bisa 

membaca al-Qur’an tanpa mempraktekkan teori yang ada. Profesionalisme 

guru al-Qur’an juga harus diperhatikan karena al-Qur’an sendiri merupakan 

pedoman umat Islam.  

Menjadi guru al-Qur’an Qiraati tidak hanya mengamalkan ilmu saja, 

seorang guru juga harus menimba ilmu dengan mengikuti kegiatan yang telah 

di tetapkan pada metode Qiraati. Setiap 2 minggu sekali seorang guru wajib 

mengikuti MMQ lembaga, 1 bulan sekali MMQ kecamatan sesuai dengan data 

observasi bahwa yang mengikuti MMQ kecamatan hanya kepala DTA, dan 3 

bulan sekali MMQ cabang, Kegiatan Majelis Mu’alimil Qur’an (MMQ) 

diantaranya tadarus al-Qur’an, praktek mengajar sesuai dengan yang kita 

terapkan dalam kelas yang guru pegang dengan begitu guru bisa menilai 

kekurangannya dan apa yang harus diperbaiki. Dengan demikian ustazdah 

Uswatin, S.Pd.I mengatakan :  

“Dengan adanya MMQ guru bisa merasakan menjadi murid jadi seorang guru 

tidak merasa sempurna, dengan begitu saya sendiri bisa introspeksi 

kekurangan saya, meski terkadang saya malas mengikuti MMQ karena waktu 

                                                 
2
 Wawancara dengan Uswatin, S.Pd.i, salah satu ustadzah, tanggal 05 Mei 2018.  



72  

  

 

dimana kita bisa libur, kita harus melaksanakan kewajiban kita terlebih 

dahulu”.
3
  

2. Penerapan Metode Qiraati di DTA Salafiyah Gembongan Mekar 

Babakan Cirebon  

DTA Salafiyah Gembongan Mekar Babakan Cirebon adalah salah satu 

DTA yang banyak peminatnya di daerah Gembongan Mekar Kecamatan 

Babakan Kabupaten Cirebon..  

Dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sehari-hari metode 

pengajaran yang digunakan di DTA Salafiyah ini adalah metode Qiraati sejak 

tahun 2005-2006, dengan menggunakan metode ini diharapkan memperoleh 

hasil yang lebih baik. Dalam hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh 

kepala DTA ustadzah Turwi Diena bahwa:  

“…..di DTA Salafiyah ini menggunakan metode pengajaran Qiraati yang 
mana dalam penggunaan metode ini diharapkan anak-anak bisa lebih 
terampil dalam membaca al-Qur’an baik dalam segi makhraj dan 

tajwidnya, sehingga para ustadz/ustadzahnya yang akan mengajar metode 
Qiraati ini harus lulus bersyahadah dan menguasai materi yang akan 
diajarkan”.

4
  

  

Pemilihan metode pembelajaran yang diterapkan dalam metode Qiraati 

di DTA Salafiyah disesuaikan dengan jilid anak dan tujuan pembelajaran yang 

ingin dicapai. Proses pelaksanaan pembelajaran metode Qiraati yang 

diterapkan dalam satu kelas diberikan materi yang sama karena didalam kelas  

                                                 
3
 Wawancara dengan Uswatin, S.Pd.i, salah satu ustadzah, tanggal  05 Mei 2018.  

4
 Wawancara dengan Turwi Diyena, S.Pd.i, kepala TPQ, tanggal 05 Mei 2018.  
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Sebelum kegiatan proses belajar mengajar para ustadzah diharuskan 

tadarus al-Qur’an bersama-sama dan mempersiapkan perlengkapan kelasnya 

masing-masing seperti bangku, absensi santri, kredit point santri, alat peraga, 

dan alat penunjuk. Dalam hal ini Ustadzah Turwi Diena, S.Pd.i selaku kepala 

DTA menyatakan bahwa:  

“Dengan terlaksananya kegiatan tadarus, seorang guru bisa lebih disiplin 

untuk datang lebih awal dengan begitu seorang guru dalam mengkondisikan 

ruangan lebih siap, seperti absen, peraga, kredit point dan lainnya sehingga 

pengkontrolan siswa lebih terjamin”.
5
  

  

Pada penerapan Qiraati sudah terdapat pokok pelajaran di setiap 

jilidnya, dan untuk mengajar Qiraati juga sudah terdapat materi pelajaran dan 

cara mengajar. Dalam penerapan Qiraati 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 gharib, 

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. Sesuai dengan pernyataan ustadzah Siti Rodah, S.Pd.i bahwa:  

“Dengan menggunakan klasikal ataupun individual akan lebih efektif 

sehingga santri dapat dan membaca al-Qur’an dengan baik. Adapun dalam 
mengajar secara klasikal ini dilakukan dalam satu kelompok dan secara 
bersama-sama dalam membaca jilid dalam waktu yang bersamaan oleh semua 

                                                 
5
 Wawancara dengan Turwi Diena, S.Pd.i, kepala TPQ, tanggal 05 Mei 2018.  
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santri DTA Salafiyah. Adapun teknik pengajaran secara individual ini 
dilakukan dengan cara santri membaca jilid satu persatu sesuai dengan 

halamannya masing- masing”.
6
  

  

Adapun strategi yang digunakan pada proses pembelajaran metode  

Qiraati diantaranya:   

a. Individual murni  

Dalam hal ini ustadzah Turwi Diena, S.Pd.i selaku kepala DTA 

menyatakan bahwa:  

“Apabila santri membaca satu halaman dengan lancar dan benar maka 

boleh dilanjutkan pada halaman berikutnya (satu atau dua halaman 

sesuai dengan kemampuan santri), tetapi  apabila bacaan santri salah 

lebih dari tiga kali maka disuruh mengulangi lagi pada pertemuan 

berikutnya dan tidak boleh dilanjutkan ke halaman selanjutnya”.
7
  

  

b. Klasikal-Individual  

Sebagaimana yang dikemukakan oleh ustadzah Maskanah:  

“Dalam klasikal individual ini para ustadzah dapat menerangkan 

pokok pelajaran kepada santri sehingga santri selalu mengingat dan 

dapat memahami pokok pelajaran dengan baik dan benar dan dan 

dengan menggunakan alat peraga jilid secara klasikal akan lebih 

mudah bagi santri untuk belajar membaca dan dapat menumbuhkan 

                                                 
6
 Wawancara dengan Siti Rodah, S.Pd.i, salah satu ustadzah, tanggal  06 Mei 2018.  

7
 Wawancara dengan Turwi Diena, S.Pd.i, kepala TPQ, tanggal 07 Mei 2018.  
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semangat serta motivasi terhadap santri karena dalam diri santri timbul 

rasa persaingan antara santri satu dengan yang lainnya sehingga santri 

lebih giat untuk belajar membaca jilid”.
8
  

  

c. Klasikal Baca Simak  

Pada klasikal baca simak ini dilakukan untuk melatih lebih teliti 

dalam mempelajari Al-Qur’an.  Sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh 

ustadzah Maskanah bahwa:  

“Pada klasikal baca simak ini ustadzah menerangkan pokok pelajaran pada 

santri dari kelompok halaman terendah kemudian santri ditunjuk satu 

persatu dan disimak oleh santri lain, dilanjutkan kelompok halaman 

berikutnya. Ustadzah menerangkan pokok pelajarannya, lalu santri dites 

satu persatu dan disimak oleh semua santri. Demikian seterusnya”.
9
  

 

Sesuai dengan hal tersebut, maka peneliti wawancara dengan kepala 

DTA ustadzah Turwi Diena, S.Pd.i bagaimana cara untuk mempermudah 

difahami ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung, ungkapannya 

adalah:  

“Untuk memperlancar jalannya kegiatan belajar mengajar, 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 santri dan dinilai setiap hari 

pada waktu ngaji Qiraati”.
9
  

  

                                                 
8
 Wawancara dengan Siti Rodah, S.Pd.i, salah satu ustadzah, tanggal  06 Mei 2018. 

9
Wawancara dengan Maskanah, salah satu ustadzah, tanggal 07 Mei 2018.  

9
 Wawancara dengan Turwi Diena, S.Pd.i, kepala TPQ, tanggal 07 Mei 2018.  
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Penerapan metode Qiraati ini hasilnya cukup  maksimal  terutama 

dalam hal membaca, karena santri 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 belum ada yang lulus 

lagi, akan tetapi yang sudah finishing terdapat 12 santri. Dalam hal ini  

terdapat beberapa santri yang masuknya tidak tertib dan jarang masuk karena 

disebabkan oleh kesibukannya lainnya yaitu adanya les dan kegiatan ekstra 

kurikuler di sekolah masing-masing, dan hal itu akan menyebabkan 

ketinggalan pelajaran.  

Dari hasil paparan diatas maka sesuai dengan hasil yang  ada  pada 

kajian teori dengan data yang terdapat dilapangan yaitu melalui interview dan 

observasi. Untuk mencapai tujuan lembaga DTA, maka perlu ditempuh 

kegiatan belajar mengajar. Adapun kegiatan belajar mengajar pada DTA 

Salafiyah meliputi hal-hal sebagai berikut:  

TABEL 4.6 

PETA KEGIATAN PENDIDIKAN DTA SALAFIYAH  

WAKTU  KEGIATAN  KETERANGAN  

15.45-16.00  Klasikal Besar  
Semua santri bertempat di lapangan, 

membaca materi-materi tambahan sesuai 

dengan kelasnya*  

16.00-16.15  Klasikal awal  Membaca peraga bersama-sama  

16.15-16.45  Individual  Membaca buku Qiraati secara individu  

16.45-17.00  Klasikal akhir  Membaca peraga bersama-sama  

17.00-17.10  Do’a  Doa’a bersama-sama   
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Keterangan:  

a. Pengelompokan peserta didik didasarkan atas kesamaan (jilid) dalam 

kemampuan menurut hasil prestasi yang diperoleh.  

b. Pada waktu privat individual (bergiliran satu persatu), guru tidak 

diperkenankan memberi pelajaran tetapi cukup mengarahkan.  

c. Untuk menghindari agar peserta didik yang sudah atau belum menerima 

giliran tidak ramai, peserta didik diberi kesibukan dengan memberi tugas 

menulis pada halaman yang dipelajari atau menulis yang dicontohkan guru 

dipapan tulis.  

Sehubungan dengan alokasi yang telah ditentukan pada proses belajar 

mengajar di DTA Salafiyah, ustadzah Uswatin,S.Pd.i mengatakan:  

“Pada pelaksanaannya masih terdapat beberapa kelas yang belum bisa 
menerapakan alokasi kegiatan sesuai dengan yang di agendakan 
mengingat banyaknya santri dalam suatu kelas dan kemampuan beberapa 
santri yang kurang memadai sehingga untuk 15 menit akhir peraga akhir 
sering kali tidak diterapkan”.

10
  

  

Terkait paparan diatas dapat dijelaskan bahwa suatu pembelajaran 

tidak hanya dilihat dari segi prosesnya akan tetapi dari segi hasil juga perlu 

ditinjau. Dalam hal ini di DTA Salafiyah juga menerapkan evaluasi dengan 

beberapa tahap yang ada.   

- Evaluasi harian   

Sehubungan dengan hal ini, ustadzah Maskanah mengatakan:  

                                                 
10

 Wawancara dengan Uswatin,S.Pd.i, salah satu ustadzah, tanggal  07 Mei 2018.  
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“Setiap santri disini memiliki buku prestasi masing-masing untuk 
penilaiannya sehingga orang tua bisa mengontrol kemajuan prestasi 
anaknya, seorang gurupun juga memiliki buku kredit point sehingga ketika 
ada masalah dalam prestasi santri, seorang guru seringkali 
mengkonsultasikan kepada kepala DTA untuk mendapatkan solusi 
bersama”.

11
  

  

- Evaluasi jilid  

Tes kenaikan jilid ini dilakukan oleh kepala DTA yang mana pada 

prakteknya dengan cara menunjuk beberapa suku kata atau kalimat atau 

ayat secara acak pada buku Qiraati atau al-Qur’an. Tes ini dilakukan 

apabila peserta didik akan melanjut ke jilid selanjutnya, kepala DTA 

ustadzah Turwi Diena, S.Pd.i mengatakan:  

“sering kali pada tes kenaikan jilid beberapa anak masih mengalami 
kesalahan dalam membaca akan tetapi ketika diulang mereka sudah mampu 
membenarkannya hal ini sudah wajar mengingat kesalahan dalam 
membaca tidak totalitas hanya beberapa suku kata atau kalimat dari apa 

yang ditunjuk secara acak”.
13

  

  

- Evaluasi khataman  

Tes khatam meliputi membaca al-Qur’an dengan tartil, mengerti dan 

menguasai baca gharib, mengerti dan menguasai ilmu tajwid.  

“Khataman dilakukan 1 tahun sekali sehingga pada kelas finishing 
santri harus benar-benar menguasai materi, proses pembelajaran pada 
kelas finishing lebih memakai sistem drill karena seorang anak bisa 
dengan terbiasa”.

12
  

  

                                                 
11

 Wawancara dengan Maskanah, salah satu ustadzah, tanggal 07  Mei 2018. 
13

Wawancara dengan Tirwi Diena, kepala TPQ, tanggal 07 Mei 2018.  
12

 Wawancara dengan Uswatin, S.Pd.i, salah satu ustadzah, tanggal 07 Mei 2018.  



79  

  

 

3. Efektivitas Metode Qiraati dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca 

Al-Qur’an  

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau 

sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan, ataupun 

program. Suatu kegiatan dikatakan efektif apabila tercapainya suatu tujuan 

ataupun sasaran yang telah ditentukan.  

Terkait sub bab ini akan dipaparkan mengenai efektivitas dari metode 

Qiraati dalam meningkatkan kualitas bacaan al-Qur’an santri. Efektivitas 

disini dimaksudkan untuk mengetahui informasi-informasi yang berkaitan 

dengan kemampuan dan kemahiran santri. Kemampuan dan kemahiran disini 

maksudnya adalah santri setelah mengikuti pembelajaran al-Qur’an metode 

Qiraati mampu membaca al-Qur’an dengan menggunakan kaidah ilmu tajwid.  

Untuk memperoleh informasi mengenai efektif tidaknya kegiatan metode 

Qiraati dalam meningkatkan kemampuan membaca al-Qur’an sesuai dengan 

target yang telah ditentukan yaitu santri mengikuti tes kenaikan jilid dan pada 

kelas finishing diadakan tashih. Adapun untuk mengetahui keefektivan 

metode Qiraati dalam meningkatkan kemampuan membaca al-Qur’an santri, 

peneliti juga melaksanakan tes dengan menyuruh santri kelas finishing 

membaca al-Qur’an suah Ali-Imran, masing-masing dari mereka membaca 5 

ayat, adapun dari hasil tes dapat dipaparkan sebagai berikut:   
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TABEL 4.7  

DAFTAR NILAI TES BACAAN AL-QUR’AN   

SANTRI DTA SALAFIYAH KELAS V  

  

No  Nama  

Fashahah  Tartil  

mean  
makhraj  Ketepatan  tanaffus  tajwid  

waqaf 

ibtida’  
kelancaran  

1  Sita  85  75  75  85  70  80  78  

2  Ridlo  80  80  70  85  70  75  77  

3  Rani  85  75  70  80  75  85  78  

4  Agil  70  80  80  85  80  80  79  

5  Oni  80  85  75  80  80  85  81  

6  Fifi  85  85  85  80  85  80  83  

Jumlah  485  480  463  495  460  485  478  

Rata-rata  
81  80  77  82  77  81  80  

79  80    

  

Berdasarkan nilai hasil tes bacaan al-Qur’an santri di DTA Salafiyah 

pada table di atas, menggambarkan bahwa kemampuan fashahah tergolong 

baik hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata mencapai 70 dan kemampuan 

bacaan tartil santri tergolong sangat baik karena nilai rata-rata mencapai 80. 

Hal ini dapat mengidentifikasi bahwa efektivitas metode Qiraati dalam 

meningkatkan kemampuan membaca al-Qur’an di DTA Salafiyah Gembongan 

mekar Cirebon.  

  

C. Analisis Hasil Penelitian    

1. Metode Pembelajaran Al-Qur’an Qiraati  

Jika melihat definisi metode Qiraati yang telah dipaparkan pada 

bab/bab sebelumnya dan keterangan yang diperoleh diatas, maka metode 
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Qiraati lebih menitik beratkan pada cara membaca dengan menggunakan buku 

Qiraati yang ada dengan lancar, cepat, tepat, dan benar tanpa mengeja.  

Untuk mengingatkan santri yang salah dalam membaca guru harus 

menerapkan prinsip dari metode Qiraati, di DTA Salafiyah ketika ada santri 

yang salah dalam bacaannya, guru tidak langsung memberi tahu akan tetapi 

menyuruh untuk mengulangnya sampai tiga kali salah baru diberi tahu 

kesalahannya, dan dalam baca simak guru sudah teliti dan waspada baik itu 

terkait makhraj, harokat, panjang pendek, ataupun tajwidnya.  

Di DTA Salafiyah guru yang ada berjumlah 10 orang. Diantara 9 guru 

yang ada 1 orang bersyahadah dan 1 orang yang tidak bersyahadah. Dalam hal 

ini sesuai dengan aturan yang ada bahwa untuk menjadi guru Qiraati harus 

memiliki syahadah Qiraati, akan tetapi di DTA Salafiyah ada 1 orang guru 

yang tidak bersyahadah sehingga guru tersebut menjadi bendahara dan tidak 

mengajar Qiraati akan tetapi masih mengikuti pelatihan calon guru Qiraati.   

Kegiatan MMQ lembaga, kecamatan, dan cabang oleh guru DTA 

Salafiyah sudah terlaksana akan tetapi ada beberapa guru yang izin tidak 

mengikuti kegiatan MMQ dikarenakan terbenturnya dengan kegiatan kampus, 

mengingat guru di DTA Salafiyah mayoritas adalah mahasiswi IAI BBC 

Cirebon, hal ini sangat dimaklumi oleh kepala DTA Salafiyah karena tujuan 

guru-guru tersebut masih terfokus pada kuliahnya.  



82  

  

 

2. Penerapan Metode Qiraati di DTA Salafiyah Gembongan Mekar Cirebon 

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti dapat diidentifikasi bahwa 

program pembelajaran di DTA Salafiyah yang berpedoman pada kurikulum 

metode Qiraati, secara garis besar sudah terlaksana, akan tetapi pada proses 

pembelajaran masih terdapat 2 kelas yang belum menerapkan program 

pembelajaran secara keseluruhan, yaitu kelas jilid 3 dan pra TK. Dimana pada 

sistem pembelajaran Qiraati pembacaan peraga yang harusnya dilakukan 2 

kali yaitu pada 15 menit awal dan 15 menit akhir, akan tetapi pada kelas jilid 3 

hanya dilaksanakan satu kali pada 15 menit awal mengingat banyaknya 

jumlah santri, sementara gurunya hanya satu. Pada kelas Pra TK pembelajaran 

dengan alat peraga juga dilaksanakan pada 15 menit awal karena santri pada 

kelas Pra TK masih sangat kecil antara usia 3-4 tahun yang secara psikologi 

anak usia tersebut cenderung bosan dan suka bermain.  

Dalam kegiatan pembelajaran terkadang masih banyak santri yang 

larilari atau bergurau, dalam hal ini seorang gurupun sudah memberikan 

teguran atau nasehat akan tetapi santri tidak menghiraukan apa yang 

diperintahkan guru, hal ini menunjukkan ada beberapa guru yang kurang 

memahami psikologi anak dan mengkondisikan suatu kelas.  

Adapun dalam membaca materi penunjang pada saat klasika besar dan 

pembelajaran dengan peraga, santri sangat antusias dan semangat, hal ini 

menunjukkan bahwa guru mampu mengkondisikan dan menerapkan program 

pembelajaran dengan baik. Sedangkan dalam membaca do’a bersama masih 
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banyak santri yang berbicara sendiri karena santri di kumpulkan menjadi satu 

dan kurangnya pengkondisian guru sehingga terkadang santri masih ada yang 

bersembunyi di kelas-kelas dan tidak mengikuti do’a.  

Terlaksananya program pembelajaran oleh guru di DTA Salafiyah 

secara garis besar sudah tercapai, hal ini sesuai dengan keadaan dilapangan 

bahwa guru dapat mengkondisikan santri dengan baik, dilihat dari kegiatan 

klasikal besar, klasikal praga, dan pada saat KBM berlangsung. Hampir semua 

santri mengikuti instruksi guru dan antusias dalam membaca klasikal, 

walaupun ada beberapa santri yang masih bermain dan tidak ikut membaca, 

hal itu wajar karena secara psikologi anak usia TK dan SD cenderung suka 

bermain, namun guru selalu mengingatkan dengan menegur dan 

menasehatinya.   

Secara keseluruhan proses pembelajaran di DTA Salafiyah sudah 

sesuai dengan kurikulum metode Qiraati. Dalam kegiatan di kelas, guru sudah 

melaksanakan program pembelajaran, hal ini dibuktikan sebagian guru sudah 

menerapkan sistem 15 menit pertama klasikal peraga awal, 30 menit 

individual, sedangkan 15 menit akhir klasikal peraga akhir. Namun  pada 

kelas kelas jilid 3 dan pra TK, klasikal peraga akhir tidak digunakan 

mengingat banyaknya jumlah santri, sementara gurunya hanya satu. Untuk 

kelas tajwid/ finishing pulangnya lebih akhir karena mereka harus hafalan dan 

review materi gharib, tajwid, dan materi tambahan.  
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Keikut sertaan siswa dalam mengikuti kegiatan klasikan besar maupun 

peraga sangat antusias, hal ini dapat dilihat jumlah santri saat kegiatan klasikal 

85% mengikuti klasikal dengan kompak dan semangat. Demikian juga pada 

kegiatan individual guru menunjuk dua siswa untuk ke depan sehingga salah 

satu dari mereka disuruh untuk nderes materi yang akan diajarkan, dan untuk 

menunggu giliran membaca ke depan santri yang lain diberi tugas menulis 

sehingga sedikit yang ramai. Dalam kegiatan individual guru juga sudah 

menerapkan prinsip Qiraati yaitu DAKTUN dan TIWASGAS guru ketika ada 

bacaan santri yang salah, guru tidak langsung membenarkannya akan tetapi 

menyuruhnya untuk mengulang sampai tiga kali, setelah itu membenarkannya.  

3. Efektivitas Metode Qiraati dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca 

    Al-Qur’an  

Untuk mengetahui efektivitas metode Qiraati dalam meningkatkan 

kemampuan membaca al-Qur’an di DTA Salafiyah Gembongan mekar 

Cirebon.  

Setelah penyajian data yang diperoleh dari hasil objek penelitian yaitu 

mengenai pembelajaran al-Qur’an metode Qiraati di lembaga terkait, maka 

dalam sub bab ini akan di analisa untuk mendapatkan kejelasan mengenai 

efektif tidaknya pembelajaran metode Qiraati dalam meningkatlan kualitas 

bacan al-Qur’an santri sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.  

Adapun hasil observasi yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :  

a. Keterlaksanaan program pembelajaran oleh guru.  
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Keterlaksanaan di DTA Salafiyah secara garis besar sudah tercapai, 

hal ini dapat dibuktikan dengan kemampuan guru dalam mengkondisikan 

santri baik dalam kegiatan klasikal besar, dan kegiatan di kelas walaupun 

ada beberapa santri yang masih bergurau dan bermain hal tersebut sangat 

wajar karena secara psikologis ana usia TK dan SD cenderung suka 

bermain dengan teman akan tetapi dalam hal ini seorang guru sudah 

memberi nasehat dan selalu mengingatkannya. Pada kegiatan klasikalpun 

demikian santri dengan antusias  dan kompak mengikuti intruksi guru 

walaupun ada salah satu santri yang tidak ikut membaca.  

b. Kesesuaian proses pembelajaran dengan kurikulum.  

Kegiatan pembelajaran di DTA Salafiyah 100% menggunakan 

kurikulum Qiraati akan tetapi pada prakteknya tidak sesuai dengan 

program pembelajaran yang harusnya dilaksanakan 15 menit awal peraga 

awal, 30 menit individual, dan 15 menit akhir peraga akhir karena masih 

ada dua kelas yang tidak melaksanakan 15 menit akhir peraga akhir kelas 

PRA TK dan Jilid 3 mengingat banyaknya siswa yang ada pada kelas yakni 

24 santri dengan 1 guru, yang mana idealnya santri pada masing-masing 

kelas adalah 15 anak. Adapun kelas finishing pulangnya lebih akhir karena 

mereka harus setor hafalan dan mengecek kembali materi gharib, tajwid, 

dan materi tambahan.  

c. Keterlaksanaan program pembelajaran oleh siswa.  
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Secara umum keterlaksanaan program pembelajaran oleh siswa di 

DTA Salafiyah sudah terlaksana, hal ini dapat dibuktikan keikutsertaan 

mereka dalam mengikuti kegiatan pembelajaran sesuai dengan program 

yang sudah ditetapkan. Keeikutsertaan santri dengan kompak dan semangat 

pada kegiatan klasikal dapat mencapai 80%.  

d. Interaksi antara guru dan siswa.  

Interaksi guru dan siswa pada proses pembelajaran sangat 

diperlukan karena anak usia TK dan SD dirasa jujur dengan apa yang sudah 

dilakukan. Hal ini sesuai dengan apa yang dilakukan guru di kelas, guru 

sering bertanya ketika seorang anak mendapat nilai L ataupun L- pada 

buku prestasinya apakah dirumah meraka mengulas materi tersebut atau 

tidak.  

e. Keikutsertaan siswa dalam proses pembelajaran.  

Pada kegiatan belajar mengajar hampir semua santri sudah 

mengikuti kegiatan pembelajaran dengan tertib karena pada proses 

individual santri yang belum mendapat giliran untuk membaca didepan 

guru, santri diberi tugas menulis yang mana sebelum proses individual 

masing-masing santri mengumpulkan bukunya sehingga santri yang tidak 

mengumpulkan buku bisa terkontrol.  

f. Motivasi siswa meningkat.  

Kegiatan pembelajaran di kelas tidak mutlak santri disuruh untuk 

belajar tanpa dorongan dari seorang guru, dengan adanya motivasi santri 
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akan merasa lebih semangat dalam belajar. Dalam kegiatan klasikal 

maupun individual guru sering kali memberi motivasi dan reward kepada 

siswa sehingga santri berlomba-lomba untuk mendapatkan yang terbaik 

contohnya yaitu dengan adanya nilai L ketika santri mampu membaca 

halamannya dengan benar, tidak hanya sekedar membaca tetapi guru juga 

mengarahkan untuk mempelajari ulang di rumah.  

g. Keterampilan dan kemampuan guru dalam menyampaikan materi. 

Keterampilan guru saat pembelajaran dapat dilihat dari kegiatan kalsikal 

besar, hal ini dapat dibuktikan bahwa seorang guru dapat mengkondisikan 

santri dan sesekali guru memberi penghargaan dengan ucapan “bagus” 

sehingga santri semakin bersemangat, seorang guru juga tidak regu-ragu 

untuk memberi teguran kepada santri yang tidak mengikuti klasikal. 

Demikian pula pada saat klasikal di kelas sebelum memulainya guru 

memerintahkan membaca ta’awud dan basmalah secara bersama-sama 

dengan begitu secara spontan mereka akan fokus pada peraga.  

 Keterampilan lain dapat dilihat pada saat mereka mengajarkan materi 

peraga, ketika anak-anak membaca guru juga sering kali member 

penghargaan seperti pada klasikal besar besar agar mereka selalu antusias.  

h. Kualitas hasil belajar yang dicapai siswa.  

Kualitas santri pada bacaan al-Qur’an dapat dilihat pada hasil tes, 

sehimgga dapat disimpulkan bahwa santri sudah sangat baik dalam 

membaca al-Qur’an  
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Sesuai dengan indikator diatas dapat dipetakan pembelajaran dalam 

kelas diperoleh bahwa metode Qiraati sudah bisa dikatakan efektif dengan 

menggunakan rumus  NF x 100%  pada kelas PRA TK dengan jumlah santri 19 

bahwa dari jumlah santri tersebut telah didapati 11 santri yang sudah bisa 

membaca dengan benar sesuai dengan pengajaran Qiraati hal ini dikatakan 

kurang efektif karena hanya 58% yang dapat membaca dengan benar dan 

melihat kendala tidak berjalannya sistem klasikal akhir dengan banyaknya 

santri pada kelas tersebut dan kurangnya penguasaan kelas sehingga anak 

lebih sering bergurau sendiri dan idealnya pada setiap kelas adalah 15 santri. 

Pada kelas Jilid 1 dengan jumlah 5 santri yang dapat membaca dengan baik 

dan benar 4 santri prosentasenya 80% hal ini dapat dibuktikan dengan melihat 

buku prestasi masing-masing santri dapat diketahui penilaiannya dengan 

kriteria penilaian L untuk yang bisa dengan tepat dan L- untuk yang belum 

sempurna. begitu juga dengan jilid 2 dengan jumlah santri 21 yang bisa 

dikatakan mampu membaca dengan benar 17 santri yang prosentasenya 81%. 

Akan tetapi pada kelas Jilid 3 didapati 24 santri yang bisa membaca  14 santri 

maka didapati 58% yang dapat membaca sehingga diperoleh tidak efektif 

karena hal ini sama seperti pada kelas PRA TK yakni tidak teraplikasinya 15 

menit akhir pada peraga akhir begitu juga pada jilid 4, 5, 6, kelas pasca dan 

finishing.  Sesuai dengan kriteria yang ada pada bab sebelumnya yakni apabila 

tingkat keberhasilan itu mencapai diatas 70% maka suatu penilaian dikatakan 

efektif akan tetapi ketika bahan pelajaran yang diajarkan dapat dikuasai oleh 
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siswa kurang dari 60%. Adapun tabel prosentase kemampuan membaca santri 

dapat digambarkan sebagai berikut:  

Tabel 4.7 

Prosentasi Kemampuan Membaca Siswa Dta Salafiyah 

No  Jilid  
Jumlah 

Santri  

Dapat Membaca 

dengan Benar  
Prosentase  

1.  PRA TK  19  11  58%  

2.  Jilid 1  5  4  80%  

3.  Jilid 2  21  17  81%  

4.  Jilid 3  24  14  58%  

5.  Jilid 4  13  10  77%  

6.  Jilid 5  12  8  67%  

7.  Jilid 6  7  5  71%  

8.  Pasca   12  11  92%  

9.  Finishing  16  14  87%  

JUMLAH  129  94  73%  

  

Berdasarkan data yang sudah ada dalam sub bab sebelumnya, bahwa 

pembelajaran metode Qiraati di DTA Salafiyah dapat dikatakan efektif, karena 

mempunyai dampak yang positif terhadap peningkatan kualitas bacaan al-

Qur’an para santri. Pernyataan ini merupakan hasil analisa dari berbagai data 

wawancara para guru, kepala DTA serta dokumen nilai dari hasil kenaikan 

jilid dan tashih.  

Efektivitas dari metode Qiraati ini dikarenakan adanya kesesuaian 

antara peserta didik yang melaksanakan pembelajaran dengan sasaran atau 

tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, sehingga guru yang posisinya sebagai 

alat pendidikan dapat dengan mudah membimbing peserta didiknya.  
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Dari uraian ini dapat diketahui, bagaimana cara seseorang bisa berhasil 

dalam mendapatkan dan memanfaatkan metode belajar untuk memperoleh 

hasil yang baik, dan bagaimana proses yang dilalui oleh santri untuk mencapai 

hasil belajar yang memuaskan.  

Paparan diatas sesuai dengan penjelasan pada bab sebelumnya bahwa 

dapat disimpulkan bahwa efektifits pembelajaran adalah ketercapaian suatu 

tujuan pembelajaran yang telah direncanakan sebelumnya. Suatu kegiatan 

pembelajaran dikatakan efektif, apabila dapat mencapai diatas 70% dari 

tujuan-tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan yang meliputi: 

keterlaksanaan program pembelajaran oleh guru, kesesuaian proses 

pembelajaran dengan kurikulum, keterlaksanaan program pembelajaran oleh 

siswa, interaksi antara guru dan siswa, keikutsertaan siswa dalam proses 

pembelajaran, motivasi siswa meningkat, keterampilan dan kemampuan guru 

dalam menyampaikan materi, kualitas hasil belajar yang dicapai siswa.   

Berdasarkan ciri program pembelajaran efektif seperti yang 

digambarkan diatas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran metode Qiraati di 

DTA Salafiyah dikatakan efektif dengan indikator keefektivan pembelajaran 

yang ada karena 73% dari tujuan-tujuan yang ada sudah tercapai. Keefektivan 

suatu program pembelajaran tidak hanya ditinjau dari segi hasil saja akan 

tetapi harus ditinjau pula dari segi prosesnya.  
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

  

A. Simpulan  

Berdasarkan uraian tentang efektivitas metode Qiraati dalam meningkatkan 

kemampuan membaca al-Qur’an di DTA Salafiyah Gembonganmekar 

Babakan Cirebon, peneliti mempunyai kesimpulan sebagai berikut:  

1. Metode Qiraati adalah suatu metode kontemporer oleh KH. Dahlan Salim 

Zarkasyi dengan menggunakan buku Jilid Qiraati tanpa mengeja yaitu 

membaca dengan lancar, cepat, tepat, dan benar. Dalam pembelajaran 

Qiraati seorang guru harus menerapkan prinsipnya yakni DAKTUN (tidak 

menuntun) dan TIWASGAS (teliti, waspada, dan tegas) terhadap bacaan 

santri yang salah.  

2. Penerapan metode Qiraati pada DTA Salafiyah sudah dikatakan baik 

karena pada proses belajar mengajar di DTA tersebut sudah menerapkan 

kurikulum Qiraati yang sebagian besar sudah terlaksana.   

3. Kemampuan membaca al-Qur’an Siswa DTA Salafiyah tergolong sangat 

baik, hal ini dapat dilihat dari hasil tes yang ada pada beberapa santri pada 

kelas finishing yang mencapai rata-rata fashohah mencapai 79 dan nilai 

ratarata tartil mencapai 80. Hal ini juga teridentifikasi dari terlibatnya 

siswa dalam mengikuti proses pembelajaran sehingga didapati 

kemampuan santri dari masing-masing buku prestasi yang dimilikinya dan 

pada beberapa kelas yang ada bahwa efektivitas sebuah pembelajaran 
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ketika mencapai rata-rata diatas 70% sedangkan prosentasi kurang dari 

60% kurang efektif, sedangkan dalam hal ini pada DTA Salafiyah 

mencapai rata-rata 73% dari kemampuan yang ada. Dari penjabaran yang 

sudah ada maka dapat dikatakan efektif karena kemampuan bacaan al-

Qur’an siswa siswi DTA Salafiyah tergolong baik, namun perlu ada 

peningkatan lagi pada proses pembelajarannya agar lebih kondusif.   

 

B. Saran Saran 

a. Bagi Lembaga diharapkan dapat menambah ataupun memperbaiki alat 

peraga pada klasikal besar sehingga alat peraga yang ada lebih memadai 

untuk diapakai.  

b. Kepala DTA agar lebih memberikan dukungan penuh terhadap 

pengembangan mutu pengajaran al-Qur’an dengan cara memberikan 

peraturan yang lebih tegas kepada guru untuk mengikuti pembinaan 

Qiraati dan perizinan pada proses pembelajaran.  

c. Para Guru al-Qur’an hendaknya semakin bersemangat untuk mengamalkan 

ilmunya dengan tidak izin untuk keperluan yang tidak begitu dibutuhkan 

atau bermanfaat dan dapat meningkatkan kedisiplinan dalam berbagai hal 

terutama terlambat datang agar bisa mengikuti tadarus al-Qur’an dan 

mempersiakan keadaan kelas.  

  


