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ABSTRAK
Ernita, Gita. 2020. Strategi Guru Mengaji Dalam Meningkatkan Kemampuan
Membaca Al-Qur‘an Anak di Desa Suka Damai Kecamatan Tungkal Ilir
Musi Banyuasin Sumatera Selatan. Skripsi, Jurusan Pendidikan Agama
Islam, Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan
Thaha Saifuddin Jambi. Pembimbing Skripsi : Drs. H. Kasful Anwar,
M.Ag Dan Dra.H. Dewi Hasanah, M.Pd.
Strategi pembelajaran adalah cara-cara yang akan dipilih dan digunakan
oleh seorang pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran yang bertujuan
untuk memudahkan peserta didik menerima dan memahami materi pembelajaran,
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Penelitian ini bertujuan untuk : (1) mendeskripsikan penerapan strategi
guru mengaji dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur‘an anak di desa
Suka Damai. (2) mendeskripsikan kualitas membaca Al-Qur‘an anak di desa Suka
Damai. (3) mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat strategi guru
mengaji dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur‘an anak di desa Suka
Damai.
Pendekatan yang digunakan adalah jenis pendekatan kualitatif. Dalam
mengumpulkan data menggunakan metode dokumentasi, observasi, dan interview.
Tehnik analisisnya menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan
data-data yang telah didapat sehingga akan menggambarkan realitas yang
sebenarnya sesuai dengan yang terjadi di lapangan.
Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi guru mengaji dalam
meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur‘an anak di desa Suka Damai dapat
di kategorikan baik, hal itu di buktikan dengan meningkatnya kemampuan anak
dalam membaca al-Qur`an dengan baik dan benar. Sedangkan faktor pendukung
di antaranya kualitas dan semangat guru/ustad dalam mengajar, keaktifan santri
dalam belajar, metode pembelajaran yang diterapkan, alokasi waktu yang
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digunakan, dan lingkungan yang kondusif. Sedangkan faktor penghambatnya
adalah kemajuan tehnologi, kurangnya sarana dan prasarana, dan kurangnya
tenaga pendidik.
Kata kunci : strategi pembelajaran, anak, al-qur‟an.
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ABSTRACT
Ernita, Gita. 2020. Teachers' Strategies of Koran in Improving the Ability to Read
the Al-Qur'an Children in Suka Damai Village, Tungkal Ilir Musi
Banyuasin District, South Sumatra. Thesis, Department of Islamic
Religious Education, Faculty of Tarbiyah and Teacher Training, Sultan
Thaha Saifuddin State Islamic University Jambi. Thesis Advisor: Drs. H.
Kasful Anwar, M.Ag and Dra.H. Dewi Hasanah, M.Pd.
Keywords: learning strategies, children, al-quran.
Learning strategies are methods that will be selected and used by a
teacher to deliver learning material that aims to make it easier for students to
receive and understand learning material, to achieve predetermined goals.
This study aims to: (1) describe the implementation of the Koran
teacher's strategy in improving children's reading ability of the Al-Qur'an in Suka
Damai village. (2) describe the quality of reading the Al-Qur'an children in Suka
Damai village. (3) describe the factors that support and inhibit the recitation
teacher's strategy in improving the ability to read the Al-Qur'an of children in
Suka Damai village.
The approach used is a type of qualitative approach. In collecting data
using the method of documentation, observation, and interviews. The analysis
technique uses qualitative descriptive, which describes the data that has been
obtained so that it will describe the actual reality in accordance with what
happened in the field.
The results of this study indicate that the Koran teacher's strategy in
improving the ability to read the Al-Quran of children in Suka Damai village can
be categorized as good, this is evidenced by the increasing ability of children to
read the Koran properly and correctly. While the supporting factors include the
quality and enthusiasm of teachers / ustad in teaching, the activeness of the
students in learning, the learning methods applied, the allocation of time used, and
a conducive environment. While the inhibiting factors are technological progress,
lack of facilities and infrastructure, and lack of educators
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Al-Qur‘an adalah kalamullah yang merupakan mu‘jizat yang diturunkan
kepada Nabi Muhammad SAW, melalui malaikat Jibril. Membaca Al-Qur‘an
dipandang sebagai suatu ibadah yang harus dijalankan oleh setiap umat Islam
untuk mendapatkan jaminan keselamatan dan kebahagiaan hidup baik di
dunia maupun di akhirat. Al-Qur‘an menempeti posisi sebagai sumber
pertama dan utama dari seluruh ajaran Islam.
Al-Qur‘an sebagai sumber ajaran Islam di jadikan landasan dalam
menjalankan segala aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Al-Qur‘an tidak
hanya sebagai kitab suci, tetapi ia sekaligus menjadi pedoman hidup, sumber
ketenangan jiwa serta dengan membaca Al-Qur‘an dan mengetahui isinya
niscaya akan mendapat petunjuk dan rahmat dari Allah SWT. Sebagaimana
firman Allah SWT dalam(surah Al-Isra‘ ayat 82)

َّٰ
َِ إِ اَلَِٞ ِ ُد ٱىظايَٝ ِصٝ َِ ۙ َٗ ََلٍِِْٞ شفَآ ٌء َٗ َز ْح ََتٌ ىِّ ْي َُ ْؤ
ِ َ٘ ُٕ اُ ٍَا
ِ ََُّْٗ ِّص ُه ٍَِِ ٱ ْىقُ ْس َء
سا ًزا
َ َخ
Artinya: ―Dan kami turunkan dari Al-Qur‘an suatu yang menjadi penawar
dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan AL-Qur‘an itu tidaklah
menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian‖.
Tujuan ajaran Islam adalah mewujudkan seluruh manusia sebagai abdi
atau hamba Allah SWT. Salah satu bentuk pengabdian dan penghambaan
terhadap Allah SWT adalah dengan melaksanakan perintah Allah dan
menjauhi larangan-Nya. Menurut Imam Al-Ghazali tujuan pendidikan
dalam Islam adalah beribadah dan taqarrub kepada Allah dan
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kesempurnaan insan yang tujuannya kebahagian dunia dan akhirat ( Ali
Mufron, 2013: 24).
Untuk mewujudkan hal tersebut kita harus mempelajari Al-Qur‘an.
Bukan hanya mempelajari tetapi menghayati dan menerapkan dalam
kehidupan sehari-hari.
Al-Qur‘an memuat ajaran Islam (Zainuddin Ali, 2007: 86 ), diantaranya :
1. Prinsip-prinsip keimanan kepada Allah, Malaikat, Kitab, Rasul,
Hari Akhir, Qadha dan Qadar, dab sebagainya.
2. Prinsip-prinsip Syariat mengenai ibadah-ibadah khusus (shalat,
zakat, puasa, dan haji) dan ibadah umum ( perekonomian,
pernikahan, pemerintahan, hukum pidana, hukum perdata, dan
sebagainya).
3.

Janji kepada orang yang berbuat baik, dan ancaman kepada orang
yang berbuat buruk.

4. Sejarah nabi yang terdahulu, masyarakat, dan bangsa terdahulu.
5. Ilmu pengetahuan mengenai ilmu ketauhidan, agama, hal-hal, yang
menyangkut manusia, masyarakat, dan yang berhubungan dengan
alam.
Membaca Al-Qur`an akan mendapatkan banyak pahala, kunci
untuk bisa membaca Al-Qur`an adalah iklas karena Allah SWT. Segala
sumber ilmu pengetahuan diambil dari dalil-dalil yang ada dalam AlQur‘an. Oleh karena itu, kemampuan menulis, membaca, mengerti,
sekaligus menghayati isi kandungan Al-Qur‘an harus dimiliki oleh
seorang muslim, khususnya kemampuan untuk membaca Al-Qur‘an
terlebih dahulu ( M.Arifin, 1996:10 ).
Membaca Al-Qur‘an merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki
seorang muslim. Karena membaca Al-Qur‘an merupakan ibadah. Nabi SAW
bersabda: ―Barangsiapa membaca satu huruf dari kitab Allah, baginya (pahala)
kebagusan. Setiap kebagusan dilipatkan sepuluh kebagusan serupa. Saya tidak
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mengatakan Alif Lam Mim satu huruf, namun Alif satu huruf, Lam satu huruf dan
Mim satu huruf‖.(HR. at-Tirmidzi dan al-Hakim)
Membaca Al-Qur‘an merupakan amal yang amat mulia, sebab yang dibaca
adalah kalamullah. Al-Qur‘an adalah sebaik-baiknya bacaan bagi orang mukmin,
baik dikala senang maupun susah ( Muttaqin Said, 2006:9). Membaca al-qur`an
akan mendapatkan banyak pahala. Sebagai mana di jelaskan dalam hadist berikut:

ٌقسا حسفا ٍِ متاب هللا فئ بٔ حسْت ٗاىحسْت بؼشس اٍثاىٖا َل اق٘ه اى
)ٌٙ حسف (اىتسٍرٍٞٗ حسف ٗىنِ اىف حسف َٗلً حسف
―Dari Abdullah bin Mas`ud ra., ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ‗barang
siapa yang membaca satu huruf kitabullah (Al-qur`an), maka baginya satu
kebaikan dan setiap kebaikan akan di lipat gandakan sepuluh kali lipat, saya tidak
mengatakan: ALIF LAAM MIIM satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu
huruf, dan mim satu huruf.‖ (HR.Tirmidzi no. 2910).
Dengan membaca Al-Qur‘an tidak hanya mendapatkan pahala, tetapi AlQur‘an akan memberikan syafaat di hari kiamat bagi orang yang membaca,
menghafal, dan mengamalkannya. Sebagaimana Hadist Nabi,

ٔؼا َلصحابٞاٍت شفًٞ٘ اىقٝ ٜاتٝ ّٔاقساٗا اىقساُ فا
― Bacalah Al-Qur`an karna dia akan menjadi syafaat (penolong) di hari kiamat
bagi orang yang membacanya‖. (HR. Muslim 804).
Membaca dan memahami Al-Qur‘an adalah suatu keharusan bagi umat
Islam, karena Al-Qur‘an merupakan sumber utama bagi umat manusia dalam
menjalankan kehidupan, agar dapat membaca Al-Qur‘an dengan baik dan benar
sesuai kaidah ilmu tajwid maka ditempuh melalui proses pendidikan atau
pembelajaran. Baik pendidikan formal maupun non formal.
Di zaman milinial ini agama Islam dihadapkan dengan tantangan yang
tidak ringan. Generasi muda kini mulai jauh dari ajaran-ajaran Islam yang
berlandaskan kepada Al-Qur‘an dan Hadits dan dihadapkan pada kehidupan
mensyaratkan adanya sumber daya manusia yang berkualitas melalui IPTEK.
Pemandangan lain yang cukup memprihatinkan adalah akhir-akhir ini dirasakan
kecintaan membaca Al-Qur‘an dikalangan umat Islam sendiri agak semakin
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN STS JAMBI
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menurun terutama dikalangan remaja. Masyarakat muslim, secara khusus orang
tua, ulama, dan guru di sekolah perlu khawatir dan prihatin terhadap anak-anak
sebagai generasi penerus terhadap maju pesatnya IPTEK yang berdampak pada
terjadinya pergeseran budaya hingga berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan
pembelajaran Al-Qur‘an.
Sangat perlu kita ketahui bahwa setiap muslim mempunyai tanggung
jawab dan berkewajiban untuk mengajarkan dan mengamalkan Al-Qur‘an sebagai
petunjuk dan pedoman hidup seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Apalagi
dalam menghadapi tantangan zaman di abad modern dengan perkembangan
dinamika ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat seperti sekarang
ini. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim khususnya orang tua harus
mengusahakan sedini mungkin untuk mendidik dan membiasakan anak untuk
belajar membaca Al-Qur‘an.
Dari uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti ―Strategi Guru
Mengaji Dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur‟an Anak Di
Desa Suka Damai Kecamatan Tungkal Jaya Musi Banyu Asin Sumatra
Selatan”
Hasil dari Pengamatan yang di lakukan oleh penulis, di desa Suka Damai
masih terdapat anak-anak yang belum mampu membaca al-Qur‘an dengan baik
dan benar , masih banyak yang terbata-bata, dan bahkan tidak tahu panjang
pendek bacaan, dan tajwid dalam membaca Al-Qur‘an, dalam hal ini sosok
seorang guru mengaji di desa Suka Damai sangat berperan dalam meningkatkan
kemampuan membaca al qur‘an anak-anak di desa tersebut.
Desa Suka Damai merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan
Tungkal Jaya. Di desa tersebut terdapat kegiatan belajar megajar Al-Qur‘an yang
di lakukan oleh masyarakat setempat. Kegiatan mengaji tersebut di lakukan di
rumah guru mengaji, dan di laksanakan pada setiap ba‘da Maghrib. Salah satu
tokoh agama yang melakukan kegiatan belajar Al-Qur‘an dari ba‘da Magrib
sampai Isya adalah Ustad Ahmad Husein Al-Aziz. Dan kegiatan belajar mengaji
di rumah ustad Husein Al-Aziz di ikuti oleh beberapa anak di desa Suka Damai.
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Maka dari itu penulis tertarik untuk menjadikan kegiatan tersebut sebagai obyek
dalam penelitian ini.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka pembahasan masalah dapat
di rumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimana strategi guru mengaji dalam meningkatkan kemampuan membaca
Al-Qur‘an anak di desa Suka Damai ?
2. Bagaimana kualitas kemampuan membaca Al-Qur‘an anak di Desa Suka
Damai ?
3. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat guru mengaji dalam
meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur‘an anak di desa Suka Damai ?
C. Batasan Masalah
Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam memahami
penelitian ini, penulis merasa perlu membatasi permasalahan yang akan diteliti.
Adapun batasan masalah terkait dengan strategi guru mengaji dalam
meningkatkan kemampuan membaca anak di desa Suka Damai kecamatan Tungka
Jaya kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan sebagai berikut :
1. Pelaksanaan kegiatan dan penerapan strategi guru mengaji dalam
meningkatkan kemampuan membaca anak di desa Suka Damai
kecamatan Tungka Jaya kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan.
2. Kualitas kemampuan membaca Al-Qur‘an anak di desa Suka Damai
kecamatan Tungka Jaya kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan.
3. Faktor pendukung dan penghambat penerapan strategi guru mengaji
dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur‘an anak di desa
Suka Damai kecamatan Tungka Jaya kabupaten Musi Banyuasin
Sumatera Selatan.
D. Tujuan Penelitian
1. Untuk

dapat

mengetahui

strategi

guru

dalam

meningkatkan

kemampuan membaca Al-Qur‘an siswa.
2. Untuk dapat mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat
guru ngaji dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur‘an.
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3. Untuk dapat mengetahui upaya guru dalam meningkatkan kemampuan
membaca Al-Qur‘an siswa.
E. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada :
a. Bagi guru
Sebagai motivasi guru dalam meningkatkan keprofesionalan
dalam

mengajar

dan

meningkatkan

kreatifitas

dalam

pembelajaran Al-Qur‘an
b.

Bagi peneliti
Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam
pengembangan metode yang efektif dalam pembelajaran AlQur‘an

c. Bagi umum
Dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan dalam
kegiatan pembelajaran Al-Qur‘an.

BAB II
KAJIAN TEORI
A. Srategi Guru Ngaji
1. Pengertian Strategi
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Dalam proses pelaksanaan suatu kegiatan belajar baik yang
bersifat operasional maupun non operasional, formal maupun non formal
harus di sertai dengan perencanaan yang memilki strategi yang baik dan
sesuai dengan sasaran.
Menurut Poerwadarminta (1991:574) ― Strategi adalah usaha untuk
menyampaikan maksud, akal dan ikhtisar. Strategi merupakan segala
sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal sstrategi dapat
lebih berdayaguna dan berhasil sesuai dengan maksud, tujuan dan fungsi
serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan.‖
Mc. Leod dalam Muhibbin (2003:214), mengatakan bahwa secara
harfiah dalam bahasa Inggris, kata ― Strategi‖ dapat diartikan sebagai seni
(art) melaksakan strategem yakni siasat atau rencana. Istilah strategi
sering digunakan dalam banyak konteks dengan makna yang tidak selalu
sama. Dalam konteks pembelajaran, Nana Sudjana ( dalam Rohani dan
Ahmadi, :214) mengatakan bahwa strategi mengajar adalah ―taktik‖ yang
digunakan guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar agar dapat
mempengaruhi siswa mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan
efisien.
Reber ( dalam Muhibbin, 2012:214) menyebutkan bahwa dalam
persfektif psikologi, kata ―strategi‖ berasal dari bahasa Yunani yang
berarti rencana tindakan yang terdiri atas seperangkat langkah untuk
memecahkan masalah atau mencapai tujuan.
Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa strategi adalah
suatu kegiatan atau usaha terstruktur dengan menggunakan segala
kekuatan yang ada dalam mengatasi suatu masalah dalam proses
pembelajaran.

2. Pengertian Guru
Kata guru dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),
mempunyai arti mengajar. Seseorang yang memiliki kemampuan dan

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN STS JAMBI

8

melakukan pekerjaannya sebagai pengajar. (Departemen Pendidikan
Nasional, 2002: 377).
Menurut Zakiah Daradjat guru adalah seseorang yang memiliki
kemampuan dan pengalaman yang dapat memudahkan dalam
melakukan peranannya membimbing siswanya (Zakiah Daradjat,
2014: 266) dengan demikian guru seharusnya harus bisa menilai
dirinya sendiri dalam menilai kemampuan yang dimilikinya dengan
bagaimana dapat berkomunikasi dengan baik sehingga apa yang akan
disampaikannya dapat diterima oleh siswa dengan baik. Hal ini dapat
mencerminkan bagaimana seorang guru dapat bekerjasama dan
berkomunikasi dengan kemampuan yang dimilikinya tersebut.
Menurut Ali Mufron (2013:30). Guru adalah seseorang yang
memiliki tugas sebagai fasilitator agar siswa dapat belajar atau
mengembangkan potensi dasar dan kemampuannya secara optimal,
melalui lembaga pendidikan sekolah, baik yang didirikan pemerintah
maupun yang di dirikan oleh masyarakat atau swasta.
Guru biasa disebut juga sebagai pendidik. Dalam perspektif Islam
pendidik ialah siapa saja yang bertanggung jawab terhadap
perkembangan anak didik. Orang yang paling bertanggung jawab atas
hal tersebut adalah orang tua anak didik.
Menurut Ahmad yang dikutp oleh Ali Mufron (2013:31) Dalam
pengertian lain pendidik adalah orang-orang yang bertanggung jawab
terhadap

pertimbangan

peserta

didiknya

dengan

upaya

mengembangkan seluruh potensi peserta didik, baik potensi afektif
(rasa), kognitif (cipta), maupun psikomotorik (karsa).

3. Pengertian Guru Ngaji
Menurut Zakiah Daradjat guru adalah seseorang yang memiliki
kemampuan dan pengalaman yang dapat memudahkan dalam
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melakukan peranannya membimbing siswanya (Zakiah Daradjat, 2014:
266). Dengan demikian guru seharusnya harus bisa menilai dirinya
sendiri dalam menilai kemampuan yang dimilikinya dengan bagaimana
dapat

berkomunikasi

dengan

baik

sehingga

apa

yang akan

disampaikannya dapat diterima oleh siswa dengan baik.
Guru ngaji adalah seorang pendidik yang mengajarkan ilmu ajaran
islam di masjid kampung sebagai sekolah non formal. (Kamus Besar
Bahasa Indonesia). Dalam prakteknya guru ngaji selalu membimbing
pemuda dalam membimbing belajar agama.
Pada zaman sekarang, guru mempunyai peran yang sangat penting
dan strategis terutama dalam upaya membentuk watak bangsa melalui
pengembangan pengetahuan, nilai-nilai, keterampilan hingga pada
pengembangan keperibadian sesuai dengan tujuan yang di inginkan.
Oleh karena itu guru merupakan profesi yang menuntut keahlian
khusus. Menjadi guru memerlukan sifat-sifat dan syarat-syarat
tertentu.
Menurut

Abdul

Rahman

Al-Nahlawi,

untuk

menjalankan

fungsinya sebagai manusia yang akan mendidik manusia lainnya, guru
harus memiliki sifat-sifat tertentu yaitu:
1) Setiap pendidik harus memiliki sifat-sifat rabani, artinya jika
seorang

pendidik

telah

bersifat

robani

dalam

kegiatan

pendidikannya bertujuan menjadikan anak didiknya sebagai
generasi rabani yang memandang jejak keagungan-Nya
2) Seorang guru hendaknya menyempurnakan sifat rabbaniahnya
dengan keikhlasan, artinya, aktifitas sebagai pendidik bukan sematamata untuk menambahkan wawasan keilmuannya, lebih jauh dari itu
harus di tunjukan dalam rangka meraih keridhaan Allah SWT., serta
mewujdkan kebenaran.
3)

Seorang guru hendaknya mengajarkan ilmunya dengan sabar.
Misalnya seorang guru sadar bahwa setiap anak memiliki
kemampuan yang berbeda-beda, seorang guru yang sabar tidak
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memaksakan proses pengajarannya dengan tergesa-gesa harus cepat
di terima oleh anak didiknya, serta guru yang sabar selalu mampu
mengatasi setiap masalah dalam pengajarannya dengan akal sehat
dan kelapangan dada yang tinggi.
4)

Seorang guru harus memiliki kejujuran dengan menerapkan apa
yang di ajarkannya dalam kehidupan pribadinya.

5)

Seorang

guru

harus

senantiasa

meningkatnkan

wawasan,

pengetahuan, dan kajiannya.
6)

Seorang guru harus cerdas dan terampil dalam meniptakan metode
pengajaran yang fariatif serta sesuai dengan situasi dan kondisi
siswa.

7)

Seorang guru harus mampu persikap tegas dan meletakkan sesuatu
sesuai dengan proporsinya sehingga guru mampu mengontrol dan
menguasai siswa.

8)

Seorang guru di tuntut untuk memahami psikilogi anak, psikoloig
perkembangan, dan psikologi pendidikan sehingga ketika ia
mengajar ia akan memahami dan memperlakukan anak didiknya
sesuai dengan keadaan intelektual dan kesiapan psikologis nya.

9)

Seorang guru di tuntut memiliki sikap adil terhadap seluruh anak
didiknya.

B. Kemampuan Membaca Al-Qur`an
1. Pengertian Kemampuan Membaca Al-Qur`an
Dalam KBBI WJS. Poerwadarminto ( 1987:628 ), kemampuan
memiliki arti kata dasar mampu yang berarti kuasa ( sanggup
melakukan sesuatu ). Jadi kemampuan memiliki arti kesanggupan,
kecakapan, dan kekuatan. Sedangkan membaca memiliki arti melihat
tulisan, dan mengerti atau dapat melisankan apa yang tertulis itu
(Poerwadarminto,1987:71 ). Membaca merupakan salah satu aktivitas
dari belajar.
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Al-Qur`an adalah kalamullah yang merupakan mukjizat yang di
turunkan kepada nabi muhammad SAW, dan membacanya merupakan
suatu ibadah Al-Qur`an menempati posisi sebagai sumber pertama dan
utama dari seluruh ajaran islam, juga berfungsi sebagai petunjuk atau
pedoman bagi umat manusia dalam mencapai kebahagiaan di dunia
maupun di akhirat. (muhaimin zain, 1985:5-6).
Al-Qur‘an merupakan kata-kata Allah ( kalamullah ) yang
disampaikan kepada nabi Muhammad melalui ruh al-amin, Jibril yang
masuk atau turun kedalam hati Nabi. Al-Qur‘an merupakan kalam
Allah yang menjelma kedalam bahasa arab sehingga disebutkan AlQur‘an diturunkan dalam bahasa arab karena Nabi Muhammad berasal
dari bangsa Arab. Menurut pengertian terminologisnya, Al-Qur`an
pada umum-nya di definisikan sebagai kata-kata Allah yang azaliy,
yag di turunkan kepada Nabi Muhammad melalui jibril, yang tertulis
pada mushaf, yang ditransmisika secara mutawatir, menjadi petunjuk
bagi manusia, dan yang membacanya sebagai ibadah. Atau secara
sederhana dapat di kantakan bahwa Al-Qur`an adalah kata-kata Allah
yang di turunkan kepada Nabi Muhammad dengan periwayatan secara
mutawatir dan membacanya adalah ibadah. ( Munzir Hitami, 2012:17)
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Al-Qur‘an ialah
firman Allah berupa wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad
SAW melalui perantara malaikat jibril dengan bahasa arab, sebagai
mu‘jizat Nabi Muhammad yang di turunkan secara mutawatir untuk di
jadikan petunjuk dan pedoman hidup bagi setiap umat yang ada di
muka bumi.
Jadi dari pengertian diatas penulis menarik kesimpulan bahwa
kemampuan membaca Al-Qur‘an adalah kecakapan anak dalam
membaca Al-Qur‘an dengan baik dan benar sesuai dengan aturan yang
berlaku pada kaidah tajwid.
2. Keutamaan Membaca Al- Qur‟an
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Al-Qur‘an merupakan sumber petunjuk dalam kehidupan, baik
didunia maupun diakhirat. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk
berinteraksi aktif dengan Al-Qur‘an dengan selalu membaca dan
menghafalkannya. Banyak sekali anjuran dan keutamaan membaca AlQur‘an, di antara perintah untuk membaca Al-Qur‘an adalah firman
Allah SWT Q.S Al-Kahfi : 27 yang berbunyi :

ل ٍْنتاب زبلٞاىٞٗاتو ٍااٗح
― dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Rabbmu ( Al-Qur‘an )‖ ( QS. Al-Kahfi: 27 )
Dan firman-Nya :

ل ٍِ اىنتابٞ اىٜاتو ٍااٗح
― Bacalah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu Al-kitab(AlQur‘an)‖.( QS. Al-Ankabut : 45)
Muhammad Iqbal Al-ghazali ( 2010:3 ) menyebutkan adapun
diantara keutamaan membaca Al-Qur‘an dari sunnah Rasulullah SAW
adalah:
1. Menjadi manusia yang terbaik:
―Dari Utsman bin `Affan rad, dari Nabi saw, beliau bersabda:

َٔس مٌ ٍِ تؼيٌ اىقساُ ٗػيٞخ
― sebaik-baiknya kamu adalah orang yang mempelajari Al-Qur‘an dan
mengajarkannya.`` HR. Al-Bukhari.
2.

Kenikmatan yang tiada bandingnya:
Dari Abdullah bin Umar RA, dari Nabi, brliau bersabda:

و ٗاّاءٞقً٘ بٔ اّاء اىيٝ ِٖ٘ زجو اتآ هللا اىقساُ فْٞ اثَٚل حسد اَل ف
اىْٖاز
ْفقٔ اّاء اىْٖازٝ ٖ٘ٗزجو اتآ هللا ٍاَل ف
`Tidak boleh Ghibthah (menginginkan sesuatu yang dimiliki orang
lain) kecuali dalam dua hal: ( pertama) orang yang di berikan oleh
Allah SWT keahlian tentang Al-Qur‘an, maka dia melaksanakannya
(membaca dan mengamalkannya) malam dan siang hari. Dan seorang
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yang di beri oleh Allah SWT kekayaan harta, maka ia infakkan
sepanjang hari dan malam. ―Muttafaqun alaih.
3. Al-Qur‘an memberi syafaat di hari kiamat: dari Abu Umamah alBahili RA, ia berkata, ‗Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda:

ٔؼا َلصحبَٞٔ شفٍٞ٘و اىقٝ ٜاتٝ ّٔاقسؤٗا اىقساُ فا
`Bacalah Al-Qur‘an, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat
memberi syafaat bagi ahlinya (yaitu orang yang membacanya,
mempelajari dan mengamalkannya). ― HR. Muslim.

4. Pahala berlipat ganda: dari ibnu Mas‘ud rad, ia berkata, `Rasulullah
SAW bersabda:

ٌقسا حسفا ٍِ متاب هللا فئ بٔ حسْت ٗاىحسْت بؼشس اٍثاىٖا َل اق٘ه اى
حسف
ٌ حسفٍٞٗ ٗىنِ اىف حسف َٗلً حسف
``Barang siapa yang membaca satu huruf dari al-Qur‘an maka
untuknya satu kebaikan, dan satu kebaikan di lipat gandakan dengan
sepuluh kali lipat. Saya tidak mengatakan ‗alif laam liim‘ satu huruf,
akan tetapi alif adalah satu huruf, laam satu huruf dan miim satu
huruf.‖ HR. At-Tarmidzi.

5. Di kumpulkan bersama para malaikat: dari Aisyah radhiallahu `anha,
ia berkata, `Nabi Muhammad SAW bersabda:

ٕ٘ٗ ٔٞتتؼتغ فٝٗ ُقسا اىقساٝ ٛ ٗاىر,اىَإس باىقساُ ٍؼاىسفس اىنساً اىبسزة
ُٔ شاق ىٔ اخساٞػي
``Orang yang membaca Al-Qur‘an dan ia mahir dalam membacanya
maka ia dikumpulkan bersama malaikat yang mulia lagi berbakti.
Sedangkan orang yang membaca Al-Qur‘an dan ia masih terbata-bata
dan merasa berat dalam membacanya, maka ia mendapat dua pahala,‖
Muttafaqun `alaih.
Sebagaimana dari anjuran dan keutamaan membaca Al-Qur‘an
perlu diingat bahwa dengan

membaca al-Qur‘an kita akan
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mendapatkan pahala walapun kita tidak memahami makna dan
tafsirnya. Dan kita akan mendapat pahala yang lebih banyak lagi
apabila kita membaca sekaligus memahami isi kandungan dari AlQur‘an, serta dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita seharihari.
3. Kriteria Kemampuan Membaca Al-Qur‟an
Dalam membaca Al-Qur‘an terdapat beberapa aturan yang harus
diperlukan dan dilaksanakan bagi pembacanya, diantara peraturanperaturan itu adalah memahami kaidah-kaidah ilmu tajwid. Hukum
belajar ilmu tajwid adalah fardu kifayah, sedangkan mengamalkannya
fardhu ain. Berikut beberapa hal yang termasuk dalam ilmu tajwid:
1). Makhrojul Huruf
Makhrojul huruf adalah tempat keluarnya huruf, huruf yang
merupakan simbol bunyi dalam bahasa arab ( Al-Qur‘an ) berupa suara
yang meliputi salah satu huruf hijaiyyah. Secara global alat makhrojul
huruf adalah mulut. Karena makhrojul huruf adalah mulut, maka
sebelum membahas satu persatu makhrojul huruf kita perlu mengetahui
terlebih dahulu bagian-bagian mulut yang erat kaitannya dengan
pengucapan huruf ( Mulyadi, 2020:11 ). Secara global bagian-bagian
mulut yang ada kaitannya dengan dengan makhroj huruf adalah :
a)

Dua bibir

b)

Gigi

c)

Lidah

d)

Langit-langit mulut

e)

Gusi

f)

Tenggorokan.
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TABEL 2.1
Berikut Tabel Makrojul Huruf :
Huruf
ه-ء
ح-ع
خ-غ
ق
ك
ي,ش,ج
ت,د,ط

ث,ذ,ظ

ل
ن
ر

س,ز,ص

ض

Makhroj huruf
Dari pangkal tenggorokan
yaitu yang paling jauhnya
hingga dada.
Dari tengah tenggorokan.
Dari ujung tenggorokan, yaitu
yang paling dekatnya ke arah
mulut.
Dari pangkal lidah dekat dari
tenggorokan.
Dari pangkal lidah sedikit
dibawah makhroj fa‘
Dari tengah lidah dan didekat
ke langit-langit mulut.
Dari ujung lidah dengan
dirapatkan kepada pokok gigi
seri atas.
Dari ujung lidah dengan
dirapatkan kepada ujung gigi
seri atas.

Posisi makhroj

Tenggorokan

Mulut dan Lidah
didalamnya

Dari ujung lidah beserta gusi
gigi seri atas
Dari bawah makhroj lam
sedikit
Dari punggung lidah
menempel ke langit-langit
mulut.
Dari ujung lidah dengan
dirapatkan kepada gusi gigi
seri bawah.
Dari pinggir lidah dirapatkan
kepada gigi geraham baik
yang kanan maupun yang
kiri.
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 ب-م
و
ف

Huruf
Mad

Huruf
Ghunnah

Dari antara dua bibir disertai
menutupkannya.
Dari antara dua bibir tanpa
menutupkannya.
Dari bibir bawah dengan
dirapatkan kepada ujung gigi
seri atas.
Dari yang kosong yang
memanjang dari dada
melintasi tenggorokan dan
mulut hingga keluar.
Dari pangkal hidung.

Dua bibir

Rongga mulut

Pangkal hidung

2) Sifat Huruf
Sifat adalah cara baru bagi keluar huruf ketika sampai pada tempat
keluarnya, baik be rupa jahr, rakhawah, hams, siddah, dan sebagainya. Berikut
macam-macam sifat huruf :
a) Jahr dan Hams
Jahr menurut bahasa adalah jelas, sedangkan menurut istilah
tertahannya perjalanan nafas saat mengucap huruf karena kuatnya, dan
itu disebabnya kuatnya penekanan kepada makhrojnya. Hurufnya ada
19 yaitu :

ؽضجدطهبئٛعظًٗشُقازذ
Hams menurut bahasa adalah samar, sedangkan menurut
istilah adalah berjalannya nafas saat mengucapkan huruf karena
lemahnya. Hurufnya ada 10 yaitu :

فحضٓشخصضكث
b) Syidah, Rikhwah, dan Tawasut
Syidah menurut bahasa adalah kuat, sedangkan menurut istilah
adalah tertahannya perjalanan suara saat mengucapkan huruf karena
kuatnya penekanan pada makhrajnya. Huruf-huruf syidah ada 8 yaitu :

اجدقطبكث
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Rikhwah menurut kamus artinya lembut, sedangkan menurut
istilah adalah berjalannya suara beserta huruf karena lemahnya
penekanan pada makhroj, hurufnya ada 16 yaitu:

ضآخذؽثحظٙفضشٗصش
Tawasut adalah tiada sempurna baik tertahannya suara maupun
berjalannya. Huruf-hurufnya adalah:

هُعًز
c) Isti‘la dan Istifal
Isti‘la menurut bahasa adalah terangkat atau tinggi, sedangkan
menurut istilah, terangkatnya lidah saat mengucapkan huruf hingga
kelangit-langit atas. Huruf isti‘la ada 7 yaitu:

خصضؽطقظ
Istifal secara bahasa berarti rendah sedangkan menurut istilah
adalah terhamparnya lidah pada saat mengeluarkan huruf menjauh dari
langit-langit atas hingga pelataran mulut. Huruf istifal ada 20 yaitu:

جٗدحزفٓاذضهشكًُٛثبثعش
d) Ithbaq dan Idzlaq
Ithbaq adalah terkatubnya lidah pada langit-langit. Huruf-huruf
ithbaq ada 4 yaitu:

صضطظ
Idzlaq adalah huruf yang ringan saat di ucapkan. Huruf-huruf
idzlaq ada 6 yaitu:

فزًُهب
e) Shofir
Shofir adalah suara huruf dengan tambahan yang mendesis.
Huruf-huruf shofir ada 3 yaitu:

صشض
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f) Qolqolah
Qolqolah adalah suara tambahan yang kuat, yang keluar setelah
menekan makhrojnya. Huruf-huruf qolqolah ada 5 yaitu:

قطبجد
g) Lin
Lin adalah mudah di ucapkan tanpa memberatkan lidah.Hurufhuruf Lin ada 2 yaitu:

ٛٗ
h) Inhirof
Inhirof adalah condongnya huruf ke makhroj atau sifat yang lain.
Huruf-huruf inhiro ada 2 yaitu:

هز
i) Takrir
Takrir adalah bergetarnya ujung lidah. Huruf-huruf takrir ada 1
yaitu:

ز
j) Tafasysyi
Tafasysyi adalah berhamburannya angin di mulut. Huruf-huruf
tafasysyi ada 1 yaitu:

ش
k) Istitholah
Istitholah adalah memanjangnya suara dalam makhroj. Hurufhuruf istitholah ada 1 yaitu:

ض
3) Ahkamul Huruf
Menurut

sebagian

ahli

atau

ulama

yang

telah

berhasil

menggolongkan atau mengklasifikasikan hukum-hukum huruf (ahkamul
huruf) sebagai berikut ( Ahmad Munir, 1994:31) :
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a) Hukum Lam Al Jalalah
b) Hukum Lam Ta‘rif
c) Hukum Bacaan Ro‘
d) Hukum Nun Sukun Dan Tanwin
e) Hukum Nun Dan Mim Bertasydid
f) Hukum Mim Sukun
g) Hukum Lam Kerja
h) Hukum Lam Untuk Huruf
i) Hukum Idghom Shaghir
j) Hukum Bacaan Qolqolah.

4) Mad dan Qashr
Mad menurut bahasa adalah memanjangkan atau tambah,
sedangkan menurut istilah memanjangkan suara dengan suatu huruf di
antara huruf-huruf Mad.
Sedangkan pengertian Qashor menurut bahasa adalah ― tertahan‖,
sedangkan menurut istilah adalah memendekkan hururf mad atau lien
yang sebenarnya dibaca panjang. Atau membuang huruf mad dari suatu
kata ( Ahmad,1945: 48).
5) Fashohah
Pada umumnya Fashohah diartikan kesempurnaan membaca dari
seseorang akan cara melafalkan seluruh huruf hijaiyyah yang ada di
dalam Al-Qur‘an. Jika seseorang itu mampu membaca Al-Qur‘an
dengan benar sesuai pelafalannya maka orang tersebut dapat dikatakan
Fashohah ( Fasih ) membaca Al-Qur‘an.
C. Konsep anak
Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak
yang masih di dalam kandungan terdapat dalam undang-undang No.23
tahun 2002 tentang perlindungan anak.
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Merujuk dari Kamus Umum Bahasa Indonesia mengenai pengertian
anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun
manusia yang belum dewasa ( W.J.S Poerwadarminta, 1984: 25 ).
Menurut R.A kosnan " anak-anak yaitu manusia muda dalam umur
muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh
untuk keadaan sekitarnya ( R.A Kosnan, 2005:113).
Menurut undang-undang hukum perdata yang dijelaskan dalam pasal
330: ― mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum
mencapai umur 21 tahun dan tidak dahulu telah kawin. Jadi, anak adalah
setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah ( Subekti,
2002:90).
Dari penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa anak adalah
seseorang yang masih berusia muda yang belum mencapai 21 Tahun dan
belum pernah menikah.
D. Metode pengajaran membaca Al-Qur‟an
Dalam bahasa arab metode diungkapkan dalam beberapa kata. Terkadang
digunakan kata al-taraqah, manhaj, dan al-wasilah. Tariqah berarti jalan, manhaj
berarti sistem, dan wasilah berarti perantara atau mediator. Metode berasal dari
dua kata yaitu meta yang artinya melalui dan hodos berarti jalan atau cara. Dapat
disimpulkan bahwa metode adalah suatu jalan atau cara yang dilalui untuk
mencapai suatu tujuan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa metode adalah
seperangkat cara, jalan, atau teknik yang digunakan oleh pendidik dalam proses
pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran.
Metode pengajaran al-Qur‘an adalah cara penyampaian bahan pengajaran
dalam proses kegiata belajar mengajar (zuhairini, 1993:63). Dengan demikian,
metode adalah suatu cara yang dipilih guru ketika berinteraksi dengan anak
didiknya dalam menyampaikan bahan ajar, agar pengajaran mudah dicerna sesuai
dengan tujuan pengajaran.
Metode pengajaran Al-Qur‘an secara umum yang berkembang di masyarakat
adalah sebagai berikut:
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1. Metode Iqro‘
Isinya metode iqro‘ adalah suatu metode membaca Al-Qur‘an yang
menekankan langsung pada latihan membaca. Adapun buku paduan Iqro‘
terdiri dari enam jilid di mulai dari tingkat yang sederhana, tahap demi
tahap sampai pada tingkatan yang sempurna (Budianto, 1995:17).
2. Metode Qiro‘atil
Metode Qiro‘atil di susun oleh ustads H. Salim Zarkasy pada tahun
1986 bertepatan pada tanggal 1 juli. H. M nursodiq Ahrom (sebagai
penyusun di dalam bukunya ―sistem qaidah qira‘tih‖ ngembul, kali pare),
metode ini ialah membaca Al-Qur‘an yang langsung memasukkan dan
mempraktekkan bacaan tartil sesuai dengan qoidah ilmu tajwid. sistem
pendidikan dan pengajaran metode qiro‘ati ini melalui sistem pendidikan
berpusat pada murid dan kenaikan kelas/jilid tidak di tentukan oleh bulan
atau tahun dan tidak secara kelasikal, tapi secara indifidual, (Sodiq,
1996:18).
3. Metode Tilawati
Metode tilawati adalah metode belajar Al-Qur‘an yang di
sampaikan secara seimbang antara pembiasaan melalui pendekatan
klasikal dan kebenaran membaca melalui pendekatan indifidual dengan
tehnik baca simak (Zuhairi, 1993:18).
4. Metode Al-Baghdad
Metode Al-Baghdad adalah metode tersusun ( tarkibiyah),
maksudnya yaitu suatu metode yang tersusun secara berurutan dan
merupakan sebuah proses ulang atau lebih kita kenal dengan metode alif,
ba‘ , ta‘. Metode ini adalah metode yang paling lama muncul dan metode
yang pertama berkembang di Indonesia.
(http://miftahuljannah122.wordpress.com.2012/12/15/metode-iqro)
5. Metode An-Nahdhiyah
Metode An-Nahdhiyah adalah salah satu metode membaca AlQur‘an yang muncul di daerah tulung agung, Jawa Timur. Metode ini
disusun oleh sebuah lembaga pendidikan ma‘arif cabang Tulung Agung,
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karena metode ini merupakan metode pengembangan dari metode AlBaghdady, maka materi pembelajaran Al-Qur‘an tidak jauh berbeda
dengan metode Qiro‘ati dan Iqro‘. Dan perlu di ketahui bahwa
pembelajaran metode ini lebih di tekankan pada kesesuaian dan
keteraturan bacaan dengan ketukan atau lebih tepatnya pembelajaran AlQur‘an pada metode ini lebih menekankan pada kode ―ketekunan‖.
Dalam pelaksanaan metode ini mempunyai dua program yang
harus diselesaikan para santri yaitu, program buku paket, program awal
sebagai dasar pembekalan untuk mengenal dan memahami serta
mempraktekkan membaca Al-Qur‘an. Program sorongan Al-Qur‘an yaitu
program lanjutan sebagai aplikasi praktis untuk mengantarkan santri
mampu membaca Al-Qur‘an sampai khatam. ( Maksum, 1992:9 )
Metode ini buku paketnya tidak di jual bagi yang ingin
menggunakannya atau ingin menjadi guru, pada metode iniharus sudah
mengikuti penataran calon guru metode An-Nahdiyah. Program sorongan
Al-Qur‘an ini, santri akan diajarkan bagaimana cara-cara membaca AlQur‘an yang sesuai dengan sistem bacaan dalam membaca Al-Qur‘an.
Dimana santri langsung praktek membaca Al-Qur‘an besar, disini santri
akan di perkenalkan beberapa sistem bacaan yaitu: tartil, tahqiq, dan
taghhani.

E. KEMAMPUAN MEMBACA AYAT-AYAT AL-QUR‟AN
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002: 202) diartikan
penguasaan, kecakapan dan kesanggupan. Kata kemampuan itu sendiri berasal
dari kata mampu yang mendapat imbuhan ke-an.
Secara bahasa, sebagaimana diungkapkan Soeharso dan Ana
Retnaningsih (2005: 707) dalam kamus besar bahasa Indonesia, kemampuan
berasal dari kata mampu yang berarti kuasa. Kuasa disini dimaksudkan
sanggup melakukan sesuatu. Kesanggupan melakukan sesuatu ini sesuai
dengan kapasitas usia yang dicapainya. Secara istilah dijelaskan bahwa
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kemampuan adalah perubahan yang muncul pada diri anak untuk membentuk
intelegensi atau kecerdasan (Anita E. WoolFolk, 2004:56).
Menurut

Gordon,

seperti

yang

dikutip

Ramayulis

(2008:43)

kemampuan (skill) adalah sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk
melakukan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya.
Membaca

adalah suatu interpretasi simbol -simbol tertulis atau

membaca adalah menangkap makna dari serangkaian symbol-simbol
(Nurhadi, 1995: 34). Membaca menurut Kridalaksana dalam Fajar
Rachmawati (2007: 3) bahwa membaca adalah keterampilan mengenal dan
memahami tulisan dalam bentuk urutan lambang – lambang grafis dan
perubahannya menjadi wicara bermakna dalam bentuk pemahaman diam diam
atau pengujaran keras-keras. Membaca adalah salah satu proses yang
dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang
hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata atau bahasa lisan
(Tarigan,

1990:

7).

Sehingga

membaca

dapat

diartikan

sebagai

mengidentifikasi symbol-simbol dan mengasosiakannya dengan makna.
Membaca adalah mengemukakan atau membunyikan rangkaian
lambing-lambang bahan tulis yang dilihatnya dari huruf menjadi kata,
kemudian menjadi frasa, kalimat dan seterusnya (Kholid A. H dan Lilis S
1997: 140). Membaca merupakan rangkaian huruf- huruf yang dibunyikan
sehingga memiliki makna.
Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa
membaca adalah suatu aktifitas membunyikan rangkaian lambang – lambang
berupa huruf yang dihubungkan menjadi kata yang memiliki suatu makna
tersendiri.
Jadi, mengenai pengertian kemampuan membaca Al-Qur‘an, penulis
dapat ambil kesimpulan bahwa kemampuan membaca Al-Qur‘an adalah suatu
kemampuan yang ada pada diri manusia untuk menyebutkan atau
membunyikan rangkaian huruf-huruf hijaiyyah yang disertai dengan proses
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berfikir dengan maksud memahami yang tersirat dalam hal yang tersurat,
melihat pikiran yang terkandung di dalam kata-kata yang tertulis dalam AlQur‘an.
Berpijak pada pengertian di atas, dapat penulis rumuskan pengertian
dari kemampuan membaca Al-Qur‘an yaitu kesanggupan, kecakapan dan
kekuatan seseorang dalam membaca Al-Qur‘an secara tartil dan memahami
maksud serta mengerti makna yang terkandung dalam bacaan dan yang
membacanya adalah ibadah.

F. Studi Relevan
1. Skripsi yang berjudul upaya guru dalam mengatasi kesulitan siswa
pada mata pelajaran Al-Qur‘an hadist di madrasah aliyah yang ditulis
oleh Usman jurusan pendidikan agama islam IAIN STS Jambi. Dalam
skripsi ini penulis membahas tentang upaya guru dalam mengatasi
kesulitan pada mata pelajaran al-qur‘an hadist, yang mana penulis
menemukan beberapa masalah yaitu kurangnya bimbingan keagamaan
yang di berikan orang tua, latar pendidikan siswa lebih banyak dari
pendidikan umum dari SD bukan dari MI. sedangkan bentuk upaya
yang dilakukan guru dalam mengatasi kesulitan belajar siswa
diantaranya meningkatkan latihan membaca, menghapal al-qur‘an
hadist pada jam pelajaran. Memberikan bimbingan diluar jam sekolah
dan sebagainya.
2. Skripsi yang berjudul strategi guru pendidikan agama islam dalam
mengatasi kesulitan belajar siswa di sekolah menengah pertama 16
muaro jambi. Oleh sherly windayani (2014). Dalam skripsi ini penulis
membahas tentang kesulitan siswa pada mata pelajaran fiqh, yang
mana penulis menemukan beberapa masalah yaitu guru-guru yang
mengajar pelajaran pendidikan agama islam sangat berperan.
3. Skripsi yang berjudul strategi guru dalam mengatasi kesulitan belajar
siswa di sekolah menengah pertama negeri 23 kota jambi oleh siti hawa
(2012). Menjelaskan bahwa solusi guru dalam mengatasi kesulitan
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belajar siswa dengan melakukan observasi kelas untuk melihat perilaku
menyimpang siswa dalam mengikuti pelajaran, menigkatkan motivasi
belajara siswa memanfaatkan sumber belajar yang ada secara
maksimal.
Berbeda dengan skripsi yang dibuat dalam skripsi ini, perbedaan
skripsi yang penulis buat ini dibandingkan dengan skripsi yang pernah
dibuat sebelumnya oleh orang lain adalah skripsi ini lebih difokuskan
pada permasalahan anak-anak di desa yang mengalaimi kesulitan
dalam membaca Al-Qur‘an seperti sulitnya membaca huruf hijaiyah,
sulitnya dalam membedakan tajwid, lemahnya pemahaman siswa
dalam membaca al-qur‘an dan serta bagaimana strategi guru mengaji
dalam mengatasi kesulitan membaca anak Al-Qur‘an anak.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Pendekatan dan Desain Penelitian
Berdasarkan dengan judul yang penulis ambil, jenis penelitian ini
termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus.
Yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan
mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu. Ditinjau
dari wilayahnya, maka penelitian kasus hanya meliputi daerah atau subyek
yang sangat sempit tetapi dari sifat penelitian, penelitian kasus lebih
mendalam. ( Suharsimi Arikunto, 2002 hal 120 )
Sejalan dengan definisi tersebut, Kirk dan Miller dalam Moleong
mendefinisikan bahwa ― Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam
ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada
pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan
pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan
berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasannya dan dalam
peristilahannya. ( Lexy J Moleong, 2011 hal 3 ). Metode deskriptif juga
dapat didefinisikan sebagai suatu metode dalam meneliti status kelompok
manusia, objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas
peristiwa pada masa sekarang.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sebagai strategi
untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang telah dibentangkan,
karena sifatnya menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Dengan kata
lain penelitian ini berstrategi menggambarkan, menguraikan suatu keadaan
yang sedang berlangsung berdasarkan fakta dan informasi yang diperoleh
dari lapangan dan kemudian dianalisis berdasarkan variable yang satu
dengan lainnya sebagai strategi untuk memberikan solusi tentang Strategi
Guru Ngaji dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur‘an, yang
dimana lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Suka Damai kecamatan
Tungkal Jaya Musi Banyuasin SUMSEL.
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Pemilihan metode ini didasarkan atas beberapa pertimbangan.
Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan
dengan kenyataan ganda; kedua, metode ini menyajikan secara langsung
hakikat hubungan antara peneliti dengan responden; ketiga, metode ini
lebih peka dan lebih bisa menyesuaikan diri dengan banyak penajaman
pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. (Lexu J
Moleong, 2011 hal 5)
B. Setting dan Subjek Penelitian
1. Setting Penelitian
Setting adalah suatu keadaan atau letak. Setting penelitian ini
berupa tempat penulis meneliti yaitu di desa suka damai, kecamatan
tungkal ilir, kabupaten musi banyuasin, provinsi sumatera selatan.
Penelitian ini mengkaji tentang peran guru mengaji dalam meningkatkan
kemampuan anak dalam membaca Al—Qur‘an . Alasan peneliti memilih
tempat penelitian di desa Suka Damai dikarenakan:
a. Masalah yang akan diteliti memang benar adanya dilokasi tersebut
dan belum pernah diteliti oleh orang lain
b. Lokasi penelitian apabila ditinjau dari berbagai segi (transfortasi,
biaya, dan waktu) menguntung peneliti.
c. Peneliti bertempat tingal di desa Suka Damai.
2. Subjek Penelitan
Subjek penelitian adalah orang yang memberikan informasi tentang
hal-hal yang diteliti atau orang yang banyak memberikan informasi,
sekaligus paham dengan masalah yang diteliti. Subjek dalam penelitian ini
adalah guru mengaji di desa Suka Damai, dalam hal ini subjek penelitian
juga disebut informan.
Dalam study kasus berbasis penelitian kualitatif lapangan,
penarikan sampel dari populasi atau subjek penelitan , lebih banyak
digunakan teknik penariknya sampel atau subjek yang disesuikan
kebutuhan secara popular pola penarikan sampel atau subjek yang
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disesuaikan kebutuhan ini dikenal dengan purposive sampling‟‟ (Sudjana,
1989: 79-80).
Purposive sampling adalah pengambilan sampel subjektif peneliti
berdasarkan pada karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai sangkut
paut dengan karakteristik yang sudah diketahuai sebelumnya dengan
pertimbanagan tertentu minsalnya meneliti tentang pendidikan, maka
penekiti mencari sampel para ahli dalam pendidikan, sampel semacam ini
digunakan dalam penelitian kualitatif ( iskandar, 2008: 74).
Berdasarkan teknik ini ditetapkan guru mengaji Sebagai informan,
kemudian anak-anak di desa Suka damai sebagai responden dalam
penelitian ini. Sedangkan sebagai informan tamabahan ditetapkan Kadus
desa Suka Damai dan tokoh-tokoh agama lainnya.
Subjek dalam penelitian ini, sebagaian didatangi dan diwawancarai
dan sebagian lagi didatangi untuk diamati atau diobservasi secara
langsung. Hal ini dilakukan untuk penyesuian informasi atau data yang
diperoleh melalui wawancara dengan data yang diperoleh melalui
observasi melalui tehnik trianggulasi, sehingga data atau informasi sampai
valid.
C. Jenis dan Sumber Data
1. Jenis Data
Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh
langsung dari sumber utama melalui observasi dan wawancara
dilapangan. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari
bacaan literatur-literatur serta sumber-sumber lain yang berhubungan
dengan penelitian ini, dengan kata lain data sekunder dapat diperoleh
dari sumber kedua berupa dokumentasi serta peristiwa yang bersifat
lisan atau tulisan. Data sekunder ini digunakan sebagai data pelengkap
atau data pendukung dari data primer.
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a. Data Primer
Data primer adalah data yang diambil langsung dari peneliti
kepada sumbernya, tanpa adanya perantara.(Mukhtar, 2010 hal 86)
Yakni data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dan
pengamatan (observasi) terhadap metode yang dilakukan guru
dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur‘an di desa
Suka Damai.
b. Data Sekunder
Data sekunder ialah data yang bukan diusahakan sendiri
pengumpulannya oleh peneliti misalnya dari dokumentasi (profil
desa dan tempat mengaji ) atau publikasi lainnya. (Mukhtar, 2010
hal 90) Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui
dokumentasi yang meliputi profil desa dan tempat mengaji anak di
desa suka damai.
2. Sumber Data
Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah
subjek dari mana data diperoleh. Sumber data adalah subjek dari mana
data-data diperoleh. (Suharsimi Arikunto, 2002 hal 106). Sumber data
yaitu berbentuk perkataan maupun tindakan, yang didapat melalui
wawancara. Sumber data peristiwa (situasi) yang didapat melalui
observasi. Dan sumber data dari dokumen didapat dari instansi terkait.
Sumber data disini merupakan subjek dari mana data itu dapat
diperoleh yaitu:
a. Sumber data berupa manusia, yakni Para Guru mengaji, dan Para
murid
b. Sumber data berupa suasana, yakni kondisi kegiatan belajat
mengaji di
c. Sumber data berupa dokumentasi, yakni berupa foto kegiatan dan
arsip dokumentasi resmi.
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D. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data adalah cara yang ditempuh untuk
mendapatkan data atau fakta yang terjadi pada subjek penelitian untuk
memperoleh data yang valid. Teknik pengumpulan data dalam penelitian
ini dilakukan melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi.
a. Metode Observasi
Teknik pengamatan ini didasarkan atas pengamatan secara
langsung. Metode ini dilakukan dengan jalan terjun langsung
kedalam lingkungan dimana penelitian itu dilakukan disertai
dengan pencatatan terhadap hal-hal yang muncul terkait dengan
informasi data yang dibutuhkan. Penulis menggunakan metode ini
untuk mengamati secara langsung data yang ada dilapangan,
terutama tentang data anak yang belajar membaca Al-Qur‘an di
Desa suka damai.
Metode ini digunakan untuk mengungkapkan data yang mana
secara langsung dapat mengamati hal-hal yang berhubungan
dengan meningkatkan nilai-nilai keagamaan dilingkungan sekitar.
Langkah-langkah yang dilakukan, yaitu sebagai berikut :
a) Mengamati bentuk kegiatan belajar mengaji yang dilakukan oleh
anak-anak di desa suka damai.
b) Mengamati faktor penghambat anak dalam membaca Al-Qur‘an
di desa Suka Damai.
c) Mengamati

strategi guru mengaji dalam meningkatkan

kemampuan membaca Al-Qur‘an anak di desa suka damai.
b. Metode Wawancara atau Interview
Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi
verbal semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi
( Nasution, 2006:113) Metode wawancara ini penulis lakukan
untuk mengambil data, dengan mengadakan tanya jawab secara
langsung dengan responden dan mendengarkan langsung serta
mencatat dengan teliti apa yang diterangkan oleh responden.
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Metode ini digunakan untuk memperoleh data atau informasi dari
beberapa sumber data yang bersangkutan yaitu : Kepala dusun,
guru mengaji, tokoh agama, dan murid mengaji.
Interview atau atau wawancara merupakan alat pengumpulan
informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara
lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama dari interviuw
adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari
informasi (interviuw) dan sumber inpormasi. (margono, 2010:165166). Untuk memperoleh informasi yang tepat dan objektif setiap
interviuw harus mampu menciptakan hubungan baik dengan
interviuw atau responden.
Metode ini digunakan untuk memperoleh data melalui
wawancara langsung secara terpimpin antara peneliti dengan orang
yang memberi informasi dengan menggunakan daftar wawancara.
Wawancara ini dipakai untuk lebih mendalami data yang diperoleh
dari observasi.
c. Metode Dokumentasi
Metode dokumentasi adalah suatu cara mencari data terhadap
hal-hal seluk beluk penelitian baik berupa catatan, transkip, buku,
surat kabar, prasasti, majalah, agenda dan lain sebagainya. (
Sugiono, 2012 : 138 ). Data tersebut antara lain :
a) Historis dan Geografis
b) Suasana lokasi mengaji
c) Keadaan Sarana dan Prasarana tempat mengaji
E. Teknik Analisis Data
Dalam penelitian ini yang akan di analisis adalah melalui
pendekatan kualitatif dengan menggunakan cara deduktif. Deduktif adalah
suatu proses berfikir dengan mengemukakan permasalahan yang bersifat
umum kemudian dibahas kepada permasalahan yang bersifat khusus.
Analisis data meliputi :
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a. Reduksi Data
Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data
yang tersedia dari berbagai sumber yaitu dari wawancara,
observasi, dan dokumentasi. ( Jam‘an Satori , 2009 : 219 ) Setelah
dibaca, dipelajari, maka langkah selanjutnya adalah reduksi data.
Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan,
perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi
data-data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis
dilapangan. Reduksi data dilakukan selama penelitian berlangsung.
b. Penyajian Data
Setelah melalui reduksi data langkah selanjutnya dalam analisa
data adalah penyajian data atau sekumpulan informasi yang
memungkinkan peneliti melakukan penarikan kesimpulan.
c. Verifikasi atau Penarikan Kesimpulan
Setelah data terkumpul direduksi yang selanjutnya disajikan,
maka langkah terakhir dalam penganalisaan data adalah menarik
kesimpulan atau verifikasi dan analisanya menggunakan analisis
model interaktif, artinya analisa ini dilakukan dalam bentuk
interaktif dari ketiga komponen utama tersebut.
F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data
Untuk menetapkan keabsahan data, maka diperlukan teknik
pemeriksaan. Pelaksanaan pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria
tertentu, ada beberapa teknik yang digunakan dalam pengecekan
keabsahan temuan, diantaranya yaitu :
a. Perpanjangan Keikutsertaan
Perpanjangan keikutsertaan dalam artian memperpanjang
waktu di lapangan sehingga kejenuhan pengumpulan data tercapai.
Jika hal ini dilakukan maka membatasi gangguan dari dampak
peneliti pada konteks, membatasi kekeliruan peneliti, dan
mengkonpensasikan pengaruh dari kejadian atau peristiwa yang
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memiliki pengaruh sesaat. Perpanjangan waktu dilapangan akan
memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang
dikumpul. ( Sugiono, 2012: 219 )
b. Ketekunan Pengamatan
Ketekunan dalam pengamatan berarti menemukan ciri-ciri dan
unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan
atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri
terhadap hal-hal tersebut secara rincin berkesinambungan terhadap
faktor-faktor yang menonjol. ( Sugiono, 2012: 99 ) . Hal ini
diharapkan dapat mengurangi distorsi data yang timbul akibat
peneliti terburu-buru dalam menilai suatu persoalan, ataupun
kesalahan responden yang tidak benar dalam memberikan
informasi.
G. Triangulasi
Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang
memanfaatkan sesuatu diluar data pokok. Untuk keperluan pengecekan
atau sebagai pembanding terhadap data itu, terdapat empat macam
teknik pemeriksaan menggunakan sumber, metode, penyidik, dan teori.
( Lexy J Moleong, 2011 hal 178 )
Hal ini dapat dicapai dengan jalan:
a. Membandingkan

data

hasil

pengamatan

dengan

data

hasil

wawancara.
b. Membandingkan apa yang dikatakan orang yang didepan umum
dengan apa yang dikatkannya secara pribadi.
c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi
penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai
pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, dan orang
berpendidikan.
e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang
berkaitan.
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Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable
yang berupa cacatan transkip, buku, surat kabar, majalah, agenda,
rapat dan sebagainya.
H. Jadwal Penelitian Sementara
Penelitian dilakukan mulai dari pembuatan proposal, kemudian
dilanjutkan dengan hasil seminar proposal skripsi setelah seminar setelah
pengesahan judul dan izin riset maka penulis mengadakan pengumpulan
data, verifikasi dan analisis data yang diperoleh ketika riset dalam waktu
berurutan. Hasilnya penulis melakukan konsultasi dengan pembimbing
sebelum diajukan kepada siding munaqosyah. Hasil siding munaqosyah
dilanjutkan dengan perbaikan dan pengandaan laporan penelitian skripsi.
Adapun jadwal kegiatan dapat dilihat pada table berikut ini:

Tahap
N Penelitian
NO
Pembuatan Proposal
Pengajuan
2
Proposal
Penunjukan
3
Dosen
Pembimbing
Seminar Proposal
Perbaikan
5
Hasil Semina
Pengesahan
6
Judul
Permohonan
7
Izin Riset

Juni
X

Waktu Pelaksanaan
Juli Agst Sep Okt Nov

Des

X
X
X
X
X
X
X

Pelaksanaan
8
penelitian
Pengumpulan
8
data,
Analisis Data dan
Penulisan
Registrasi
9
dan Ujian
Skripsi

X
X

X
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BAB IV
HASIL PENELITIAN
A. Latar Belakang Objek
1. Sejarah Kegiatan Belajar Mengaji di desa Suka Damai
Rumah Ustad Husein Al-Aziz terletak di dusun 05 Suka Damai
kecamatan Tungkal Jaya kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan.
Berawal dari pengajian kecil yang dilakukan di rumah beliau yang hanya
memiliki 10 santri pada masa itu. Sebelum Ustad Husein mengadakan
program belajar Al-Qur‘an di rumah beliau, di lingkungan sekitar banyak
terdapat anak-anak yang masih belum bisa membaca Al-Qur‘an dengan baik
dan benar. Bahkan ada beberapa anak yang tidak bisa sama sekali mengenal
huruf Al-Qur‘an. Hal ini disebabkan kurangnya perhatian orang tua
terhadap pendidikan anak terutama dalam membaca Al-Qur‘an.
Dari keprihatinan ustad Husein terhadap fenomena tersebut, maka
terketuk hati Ustad Ahmad Husein Al-Aziz untuk mengajak anak-anak kecil
belajar membaca Al-Qur‘an di Rumah beliau sendiri. Pada waktu itu
santrinya hanya 10 orang yang berasal dari keluarga dan tetangga terdekat.
Sebelum diadakannya majelis ini, beliau sudah mempunyai pengalaman
tentang pembelajaran Al-Qur‘an. Sebab Ustad Ahmad Husein Al-Aziz
sudah pernah menimba ilmu di pondok pesantren Miftahul Falah Kudus
selama 6 tahun, Tarbiyatul ulum Magetan selama 6 tahun, dan di Bustanul
Furqon Tulung Agung 1,5 tahun. Di pesantren tersebut beliau aktif dalam
instansi yang mengurusi pembelajaran Al-Qur‘an yakni Ta‘lim wa tahfidz
Qur‘an ( TTQ) sebagai guru mengaji Al-Qur‘an.
Kemudian selang beberapa waktu, masyarakat sekitar mulai tertarik
dengan pembelajaran Al-Qur‘an yang beliau bina. Sehingga orang tua dari
anak-anak didesa tersebut banyak yang menitipkan anaknya untuk ikut
mengaji di rumah Ustad Husein. Seiring dengan bertambahnya kepercayaan
30
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dan kesadaran dari masyarakat sekitar pada tahun berikutnya santri yang
ikut mengaji di rumah beliaupun semakin bertambah hingga menjadi 50
orang. Oleh karena itu bapak Ustad Al-Husein m

engadakan

pertemuan/musyawarah antara tokoh-tokoh agama, remaja mesjid, dan
orang tua santri untuk membahas tentang bagaimana kedepannya kegiatan
mengaji berikutnya. Yang mana pada waktu itu proses belajar mengaji
dilakukan di rumah beliau, sedangkan jumlah santrinya semakin hari
semakin bertambah, sehingga rumah beliau tidak muat lagi untuk santri
belajar mengaji.
Maka dari hasil pertemuan tersebut, maka didirikanlah sarana dan
prasarana pendidikan Al-Qur‘an yang letaknya di depan rumah Ustad
Husein Al-Aziz berupa mushalla. Proses pembangunan di mulai pada tahun
2016 dan selesai pada pertengahan tahun 2017. Dengan didirikanya
mushalla tersebut bertujuan agar Proses Belajar Mengajar Al-Qur‘an dapat
berjalan dengan efektif. Sedangkan dana untuk pembangunan mushalla
tersebut diperoleh dari sumbangan tokoh agama, wali santri, dan masyarakat
desa Suka Damai.
Mushalla yang didirikan oleh Ustad Husein Al-Aziz diberi nama
mushalla Biqolby Salim yang berarti penyelamat hati. Diberi nama
demikian berharap dengan di bangunnya mushalla tersebut selain sebagai
tempat beribadah juga tempat proses belajar Al-Qur‘an yang dapat menjadi
penyelamat hati. Sesuai dengan namanya maka Ustad Ahmad Husein
mempunyai spesifikasi dan prioritas pembelajaran Al-Qur‘an. Namun
demikian tidak mengabaikan ilmu yang lain selain Al-Qur‘an. Beliau juga
mengajarkan tentang ilmu fiqih ibadah khususnya materi tentang shalat.
Ustad Ahmad Husein selaku guru mengaji di desa Suka Damai
mengatakan :
― kegiatan mengaji Al-qQur‘an yang dilaksakan sesudah shalat
Magrib di desa Suka Damai tepatnya di mushalla Biqolby Salim. Tidak
hanya mengajarkan tentang pembelajaran Al-Qur‘an saja, akan tetapi juga
mengajarkan tentang ilmu fiqih, terutama tentang tata cara shalat, bacaan
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shalat, wiridan sesudah shalat, dan doa-doa setelah shalat. Hal itu bertujuan
supaya mereka terbiasa melaksanakan ibadah dengan bacaan yang baik dan
benar. Dan menjadi anak yang saleh dan salehah.‖
2. Sistem Pembelajaran Al-Qur‟an Yang Diterapkan Oleh Ustad Ahmad
Husein Al-Aziz
Sistem merupakan suatu kesatuan beberapa unsur yang berkaitan
antara yang satu dan yang lainnya. Kegagalan satu unsur dalam sistem akan
mempengaruhi unsur yang lainnya. Demikian halnya dengan sistem
pendidikan, pendidikan akan berjalan dengan baik apabila unsur yang
terkait dapat berjalan secara harmonis, serasi, dan seimbang. Akan tetapi
sebaliknya jika ada untuk yang tidak sejalan, maka akan memperlambat
proses perjalanan unsur-unsur yang lainnya. Di antara unsur yang ada dalam
proses kegiatan mengaji yang dilakukan oleh Ustad Ahmad Husein adalah
sebagai berikut :
a. Tujuan dan Target
Kegiatan belajar mengaji yang dilakuan oleh bapak Ustad Ahmad
Husein Al-Aziz bertujuan untuk menyiapkan anak sedini mungkin menjadi
generasi yang Qur‘ani, yaitu generasi yang mencintai, menghayati, dan
mengamalkan Al-Qur‘an dalam kehidupan sehari-hari.
Adapun target yang ingin dicapai dalam kegiatan tersebut adalah :
1. Mampu membaca Al-Qur‘an dengan baik dan benar sesuai dengan
kaidah ilmu tajwid.
2. Mampu mendirikan shalat lima waktu dengan baik dan benar dan
melaksanakan ibadah-ibadah lainnya.
3. Dapat menghafal doa-doa sehari-hari.
4. Mampu menghafal wiridan sesudah shalat fardhu dan doa setelah
fardhu.
5. Dapat menulis huruf Al-Qur‘an1.

1

Hasil interview dengan guru mengaji sekaligus pelaksana kegiatan mengaji di desa Suka
Damai. Dan hasil dokumentasi di mushalla biqolby salim pada tanggal 26 september pukul 18.30
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b. Waktu Kegiatan Pembelajaran Al-Qur‟an
Kegiatan pembelajaran Al-Qur‘an di mushalla yang di bentuk
oleh Ustad Ahmad Husein dilaksanakan setelah shalat magrib hingga
azan Isya, yaitu pada jam 18.10-19.20 yang secara garis besar dapat
digambarkan sebgagai berikut :
1. Pembukaan berupa doa sebelum memulai pelajaran.
2. Hafalan bacaan-bacaan shalat, dzikir sesudah shalat, dan doa sesudah
shalat.
3. Mempelajari bacaan yang akan di setorkan.
4. Menyetorkan bacaan kaji.
5. Doa penutup pembelajaran Al-Qur‘an.
Alokasi waktu tersebut diatas adalah alokasi waktu dalam
keadaan rutin dan normal. Bila sewaktu-waktu dalam keadaan darurat,
misalnya Ustad atau Ustadzah ada kegiatan atau acara insidental lainnya,
maka alokasi waktu dapat berubah sesuai dengan keadaan.
c.

Materi Pembelajaran Al-Qur‟an
Materi merupakan kurikulum atau bahan ajar yang akan di
sampaikan guru kepada anak didik kearah tujuan pendidikan. Dalam hal
ini materi yang diajarkan mempunyai titik tekan yag berbeda, yaitu
materi pokok dan materi penunjang yang kedua materi tersebut
mempunyai arah dan tujuan yang sama.
Adapun materi pelajaran yang ada dalam kegiatan belajar AlQur‘an di mushalla Biqolby Salim adalah sebagai berikut :
1.

Materi Pokok
Materi pokok yang diajarkan dalam kegiatan pembelajaran
Al-Qur‘an yang diselenggarakan oleh Ustad Ahmad Husein Al-Aziz
adalah belajar membaca Al-Qur‘an dengan menggunakan metode
ummi foundation yang disusun oleh lembaga khusus ummi
foundition yaitu yang disusun oleh Masruri selaku direktur lembaga
Ummi Foundtion dan A. Yusuf MS selaku Master Trainer
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Pengajaran Al-Qur‘an Dan Trainer Quantum Teacher dan Quantum
Learning.
2. Materi Penunjang
Adapun materi penunjang dalam kegiatan pembelajaran AlQur‘an yg diselenggarakan oleh Ustad Ahmad Husein adalah materi
hafalan bacaan shalat, dzikir sesudah shalat, doa sesudah shalat, doa
sehari-hari, dan ayat-ayat pilihan. Materi penunjang yang diberikan
bukan hanya tentang fiqih ibadah tetapi diadakan juga kegiatan
latihan rebanan.
d) Dana dan Biaya
Dana adalah merupakan faktor yang cukup fundamental dalam
suatu kegiatan proses pendidikan, juga termasuk dalam sukses perjalanan
kegiatan karena dana salah satu faktor yang dapat mendukung
berjalannya suatu kegiatan atau peroses pembelajaran terutama pada
kegiatan belajar Al-Qur‘an yang diadakan di mushalla Biqolby Salim.
Kegiatan pembelajaran Al-Qur‘an yang dilakukan oleh Ustad Ahmad
Husein Al-Aziz tidak terlepas dari yang namaya biaya, sebagai bagian
dari komponen yang memberikan stimulus jalannya roda pendidikan.
Pembiayaan yang dikeluarkan tidak telalu besar, sehingga Ustad tidak
mengadakan pemungutan kepada wali santri yang mengaji Al-Qur‘an
dengan beliau. Hanya saja setiap ada keperluan yang akan di beli seperti
membeli spidol, whiteboard, dan alat-alat yang diperlukan ketika proses
pembelajaran, maka akan diadakan iuran persantri untuk membeli
kebutuhan belajar.Al-Qur‘an santri. Dan dalam peroses pembelajaran AlQur‘an yang diakan oleh Ustad Ahmad Husein Al-Aziz tidak dipungut
biaya, beliau ikhlas mengajarkan ilmu Al-Qur‘an tanpa di gaji ( upah ).
―Ustad Ahmad Husein Al-Aziz mengatakan bahwa kegiatan
belajar Al-Qur‘an yang saya lakukan ini tidak memungut biaya apapun (
upah/gaji ). Hanya saja, jika anak-anak butuh spidol dan alat penunjang
pembelajaran lainnya maka saya menerapkan iuran perindividu dan uang
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tersebut digunakan untuk membeli kebutuhan pembelajaran mereka
sendiri.‖2
Adapun sumber dana dan biaya yang diperoleh adalah sebagai
berikut :
1.

Uang Iuran para santri

2.

Uang sumbangan dari masyarakat
Adapun sumber dana dan biaya yang diperoleh tersebut akan

digunakan untuk :
1. Biaya operasional pendidikan
2. Untuk kesejahteraan mushalla3
e)

Evaluasi
Dalam setiap kegiatan belajar mengajar tentu harus ada diadakan
yang namanya evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk memantau dan melihat
hasil peroses belajar mengajar serta mengetahui sukses tidaknya
pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan, karena apabila
tidak ada evaluasi, maka hasilnya tidak sesuai dengan apa yang
diharapkan.
Dalam melihat dan memantau hasil proses belajar mengajar santri
Ustad Ahmad Husein Al-Aziz juga dilakukan evaluasi. Evaluasi tersebut
dilakukan secara intensif oleh ustad dan ustadzah.
Sedangkan jenis evaluasi santri yang digunakan oleh Ustad dan
Ustadzah dalam peroses pembelajaran Al-Qur‘an adalah menggunakan
ujian secara lisan, yaitu ustad memberikan soal secara lisan atau dengan
cara santri membaca jilidnya satu persatu secara bergiliran kedepan untuk
mempresentasikan bacaannya didepan ustadz atau uastadzahnya.

2

Hasil interview dengan guru mengaji sekaligus pelaksana kegiatan mengaji di desa Suka
Damai. Dan hasil dokumentasi di mushalla biqolby salim pada tanggal 27 september pukul 16:2017:55
3
Hasil interview dengan guru mengaji sekaligus pelaksana kegiatan mengaji di desa Suka
Damai. Dan hasil dokumentasi di mushalla biqolby salim pada tanggal 27 september pukul 16:2017:55
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Ustad Ahmad Husein Al-Aziz mengatakan bahwa ujian/evaluasi
dilakukan ketika santri akan naik ke jilid selanjutnya. Dengan cara santri
membaca jilidnya satu persatu. Jika bacaan sudah baik dan benar baru
santri tersebut bia naik ke jilid selanjutnya.4
3. Kondisi Kegiatan Belajar Mengaji Anak di Desa Suka Damai
a. Kondisi Mushalla Biqolby Salim Tempat Peroses Pembelajaran AlQu‟an
Dalam kegiatan pembelajaran Al-Qur‘an di desa Suka Damai tepatnya
didusun 05 yang diselenggarakan oleh Ustad Ahmad Husein Al-Aziz
dilaksanakan di Mushalla Biqolby Salim yang kira-kira besar mushallanya ±
panjang 5 m2 dan lebar 4 m2 . Mushalla tersebut dilengkapi oleh sound
system, papan tulis, lemari yang berisikan Al-Qur‘an, Yasin, dan Iqra‘, serta
di dalam mushalla tersebut terdapat juga terdapat beduk, dan alat-alat rebana
yang biasa digunakan santri ketika latihan rebana dan shalawatan. Untuk
menjaga kebersihan Mushalla Biqolby Salim juga dibentuk strruktur jadwal
piket mushalla. Dan di dalam mushalla juga terdapat jadwal Azan dan
Iqamat bagi santri laki-laki. Adapun nama-nama petugas piket kebersihan
azan mushalla biqolby salim adalah sebagai berikut:
TABEL 4.1Daftar Piket Kebersihan Mushalla Biqolby Salim
Senin

Selasa

Rabu

Kamis

Jum‘at

Sabtu

Mingg
u

Dwi

Wulan

Nanda

Sari

Indi

Suci

Fitri

Munah

Ayu

Sintia

Ilvina

Alvina

Aya‘

Evi

Ambar

4

Nova

Hasil interview dengan guru mengaji sekaligus pelaksana kegiatan mengaji di desa Suka
Damai. Dan hasil dokumentasi di mushalla biqolby salim pada tanggal 29-30 september pukul
18:20-19:30
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TABEL 4.2 Daftar Jadwal Azan Mushalla Biqolby Salim

Azan

Senin

Selasa

Rabu

Kamis

Jum‘at

Sabtu

Minggu

Izza

Syafiq

Umam

Adi

Farhan

Rizky

Habibullah

Renda

Diki

Irul

Ramadhan

Iqamat Satria

Aditiansyah Putra

b. Keadaan Guru
Guru merupakan faktor yang paling penting dalam kegiatan proses
belajar mengajar. Karena keberadaannya sangat mempengaruhi dalam
kegiatan tersebut dan sekaligus penentu tercapai tidaknya suatu tujuan
pembelajarannya terhadap peserta didik. Oleh karena itu, kualitas guru
sangat menentukan keberhasilan tujuan pengajaran yang hendak dicapai.
Adapun guru yang mengajar di Mushalla Biqolby Salim berjumlah 2
orang yaitu sepasang suami dan istri. Dan untuk sistem pembagian dalam
mengajar santri yang mengaji dengan Ustad Ahmad Husein Al-Aziz, santri
lelaki diajar langsung oleh Ustad Ahmad Husein Al-Aziz sementara santri
wanita diajar oleh ustadzah Wulandari. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat
pada tabel dibawah ini :
Tabel 4.3 daftar nama guru mengaji
N

NAMA

ALAMAT

NO

PENDIDIKAN
TERAKHIR

1Ustad Ahmad Husein Dusun 05 desa Suka
Al-Aziz

Damai

2Ustadzah Sundari

Dusun 05 desa Suka

MTs/PONPE
S
SMUN

Damai
Sumber data : observasi dan dokumentasi kegiatan pembelajaran AlQur‘an Mushalla Biqoby Salim.
Bertitik tolak dari data tersebut menunjukkan bahwa latar belakang
pendidikan Ustad Ahmad Husein Al-Aziz dan Ustadzah Sundari diharapkan
bisa memberikan pembelajara Al-Qur‘an di Desa Suka Damai tepatnya di
Mushalla Biqolby Salim dengan baik. Walaupun latar belakang pendidikan
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terakhir Ustadzah Sundari dari SMU tidak mempengaruhi kualitas membaca
Al-Qur‘an beliau, karena sebelumnya beliau juga pernah belajar di
Madrasah ketika MTs. Bukan hanya itu, beliau juga selalu dapat bimbingan
atau arahan dari Ustad Husein selaku suami beliau yang berlatar belakang
pendidikan Pondek Pesantren mulai dari SD. Dan Ustad Ahmad Husein AlAziz dan Ustadzah Sundari juga mengikuti seminar tentang pembelajaran
Al-Qur‘an dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas guru, agar hasil
pengajaran Al-Qur‘an pada anak-anak desa Suka damai dapat sesuai dengan
apa yang diharapkan.
c. Keadaan Siswa/Santri.
Santri Ustad Ahmad Husein Al-Aziz yang mengikuti kegiatan
pembalajaran Al-Qur‘a yang dilaksanakan di Mushalla Biqolby Salim
mempunyai latar belakang yang berbeda, sebagian mereka ada yang sama
sekali belum mengenal huruf hijaiyyah dan ada pula yang sudah
mengenalnya. Oleh karena itu santri dikelompokkan yang sesuai dengan
usia dan kemampuan dalam membaca Al-Qur‘an.
Jumlah seluruh santri Ustad Ahmad Husein Al-Aziz di Mushalla
Biqolby Salim adalah 40 anak/santri yang terdiri dari dua kelas Iqra
berjumlah 21 santri, dan kelas AlQur‘an berjumlah 19 santri. Umur santri
bervariasi mulai dari 5-14 tahun. Pada waktu pagi hari mereka juga
sekolah umum seperti TK, SD, dan SMP. Dan jumlah keseluruhan dapat
dilihat pada tabel dibawah ini :
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Tabel 4.4 keadaan siswa tahun 2020/2021 di mushalla biqolby salim
desa suka damai
no

Kelas

Laki-laki

perempuan

Jumlah

1

Kelas Iqra‘

12

9

21

2

Kelas Al-Qur‘an

8

11

19

Jumlah

20

40

40

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah santri Ustad Ahmad
Husein Al-Aziz di Mushalla Biqolby Salim sebanyak 40 santri/anak yaitu terdiri
dari 20 santri laki-laki dan 20 santri perempuan. Berikut ini nama-nama santri
yang mengaji dengan Ustad Ahmad Husein Al-Aziz beserta Istri di desa Suka
Damai Musi Banyuasin Sumatera Selatan:
Tabel 4.2 daftar nama santri ustad ahmad husein al-aziz
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Laki-laki
Perempuan
Izza Aksara Putra
Triana Indah Sari
Aditiansyah
Nanda Aulia Az-Zahra
Lanang Dwi Putra
Incahaya
Adi Syahputra
Ainun
Farhan
Reni
Diki
Salsa
Rizky
Syakira Sa‘adatuzzahra
Putra
Devi Anjani
Andi Syahputra
Nova
Enggar Nugroho
Dwi
Deni Syahputra
Munah
Khoirul
Wulan
Ramadhan
Suci
Adi
Sintia
Habibullah
Ayu
Rendi Nurliansyah
Indi
Renda Nurliansyah
Alvina
Syafiqul Umam
Fitri
Satria
Evi
Syafiq
Ambar Wati
Sumber Data: Hasil dokumentasi, Interview, dan Observasi
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d. Keadaan Sarana Dan Prasarana
Dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka
pembelajaran Al-Qur‘an anak desa Suka Damai yang di laksanakan
oleh Ustad Ahmad Husein Al-Aziz memerlukan sarana dan
prasarana/fasilitas yang dapat menunjang keefektivitasan proses beajar
agar tercapainya tujuan kegiatan proses pembelajaran Al-Qur‘an.
Melihat keadaan yang ada di Mushalla Biqolby Salim ini dibilang
bahwa sarana dan prasarana yang dibutuhkan sudah tersedia, walaupun
belum lengkap. Akan tetapi sudah cukup digunakan dengan baik, hanya
saja

butuh

pembenahan

dan

penyempurnaan.

Pada

dasarnya

masyarakat, tokoh agama, dan wali santri sudah berusaha untuk
melengkapi sarana dan prasarana yang ada untuk kelancaran proses
belajar mengajar. Akan tetapi karena keterbatasan yang ada, maka
Ustad Husein sebagai pelaksana kegiatan pembelajaran Al-Qur‘an di
Mushalla Biqolby Salim lebih mendahulukan sarana dan prasarana
yang lebih penting untuk kegiatan proses belajar mengajar Al-Qur‘an.
4. Tujuan Pendidikan Al-Qur‟an Desa Suka Damai
Setiap kegiatan pembelajaran pastilah mempunyai tujuan dalam proses
pendidikannya, sama halnya dengan kegiatan pembelajaran Al-Qur‘an yang
dilakukan oleh Ustad Ahmad Husein Al-Aziz. Tujuan beliau mengadakan
kegiatan pembelajaran Al-Qur‘an di desa Suka Damai adalah agar santri
dapat membaca Al-Qur‘an sedini mungkin dengan bacaan yang baik dan
benar. Indikasinya, santri dapat menguasai dan menerapkan ilmu tajwid
ketika membaca Al-Qur‘an. Dengan demikian Ustad Ahmad Husein AlAziz berupaya untuk mencetak generasi Qur‘ani yang selalu mempelajari
Al-Qur‘an dan mengamalkannya. Menurut Ustad Ahmad Husein l-Aziz :
― tujuan saya yang paling pokok mengadakan kegiatan ini adalah saya ingin
nanti akan lahir generasi-generasi yang mencintai Al-Qur‘an, dalam arti
generasi yang mampu membaca Al-Qur‘an dengan baik dan benar dan
memahami kaidah-kaidah membaca Al-Qur‘an. Karena pada saat ini banyak
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saya jumpai orang yang bisa membaca Al-Qur‘an tetapi tidak bisa
membedakan panjang pendek bacaan ( Tajwidnya ).‖5
5. Media Pembelajaran Al-Qur‟an di Mushalla Biqolby Salim
Secara umum alat bantu atau media pembelajaran yang digunakan dalam
proses pembelajaran Al-Qur‘an yang dilaksanakan oleh Ustad Ahmad Husein
Al-Aziz di Mushalla Biqolby Salim dibagi menjadi 2 macam yaitu :
1. Alat bantu pandang seperti papan tulis, gambar huruf hijaiyyah, serta
buku-buku iqra‘.
2. Alat bantu dengar seperti radio dan tape recorder. Bunyi-bunyi huruf arab
dapat didengarkan kepada santri untuk melatih pendengaran dan
pengucapan huruf arab.
B. Strategi pembelajaran Al-Qur‟an desa Suka Damai di Mushalla
Biqolby Salim
Secara umum strategi mempunyai pengertian suatu garis-garis besar
haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang akan dicapai.
Menurut Nana Sudjana ( 1998 ) mengatakan bahwa strategi mengajar
adalah ―taktik‖ yang digunakan guru dalam melaksanakan pembelajaran
agar dapat mempengaruhi siswa ( peserta didik ) untuk mencapai tujuan
pembelajaran secara lebih efektif dan efisien6. Strategi biasanya digunakan
guru sebagai tehnik atau model pembelajaran yang harus dikuasai oleh
guru untuk mengajar atau menyajikan bahan pelajaran kepada siswa dalam
proses pembelajaran, dengan tujuan agar pelajaran yang diberikan dapat
dipahami, dan di tangkap dengan baik oleh siswa. Sedangkan strategi
pembelajaran Al-Qur‘an menurut Zarkasyi adalah sebagai berikut7 :

5

Hasil interview dengan guru mengaji sekaligus pelaksana kegiatan mengaji di desa Suka
Damai. Dan hasil dokumentasi di mushalla biqolby salim pada tanggal 1-5 pukul 16.20-17.55
6
Ahmad Rohani Dan H. Abu Ahmadi, Pengelolaan Pembelajaran, ( Jakarta, Rineka
Cipta:2006) Hlm.33
7
Zarkasyi, merintis pendidikan TKA, ( semarang, lentera hati:1987) hlm. 13-14
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1. Sistem sorogan atau individu ( privat ). Dalam prateknya santri atau siswa
bergiliran satu persatu menurut kemampuan membacanya ( mungkin
satu,dua,tiga bahkan empat halaman ).
2. Klasikal Individu. Dalam prakteknya sebagian waktu guru dipergunakan
untuk menerangkan pokok-pokok pelajaran, sekedar dua atau tiga halaman
dan seterusnya, kemudian guru membaca bersama para santri, lalu dinilai
prestasinya.
3. Klasikal baca simak. Dalam prakteknya guru menerangkan pokok
pelajaran yang rendah, kemudian para santri pada pelajarannya di tes satu
persatu dan disimak oleh semua santri. Demikian seterusnya sampai pada
pokok pelajaran berikutnya.
Strategi yang digunakan Ustad Ahmad Husein Al-Aziz dalam
pembelajaran Al-Qur‘an ada dua macam yaitu sistem sorongan dan
klasikal. Seperti yang dijelaskan oleh Ustad Ahmad Husein Al-Aziz
kepada peneliti sebagai berikut :
― strategi pembelajaran yang kami gunakan dalam pembelajaran Al-Qur‘an
ada dua macam, yaitu sorongan dan klasikal . Kalau sorongan biasanya
kami lakukan perindividu santri maju satu persatu untuk membaca jilid
mereka masing-masing. Kemudian untuk klasikalnya dilakukan ketika di
santri telah menyetorkan bacaan Al-Qur‘an dan kemudian guru
menjelaskan materi pembelajaran selanjutnya untuk dipelajari dirumah.
Dalam pembelajarannya Ustad akan menjelaskan materi jilid mereka
masing-masing sekiranya beberapa baris kata perhalaman yang akan di
setorkan bacaannya untuk dipelajari dirumah kemudian akan di bacakan
besok untuk setoran bacaan Al-Qur‘an anak tersebut‖.8
Ustadzah Sundari selaku Istri sekaligus guru mengaji di desa Suka
Damai tepatnya di Mushalla Biqolby Salim menambahkan apa yang
disampaikan oleh Ustad Ahmad Husein. Menurut beliau :
―Strategi pembelajaran yang kami masih ada kaitannya dengan metode
yang kami gunakan dalam proses pembelajaran Al-Qur‘an. Adapun
strategi yang biasa kami gunakan dimulai dengan sorongan, artinya santri
maju satu persatu menurut kemampuan bacaannya diberi waktu untuk
membaca jilid masing-masing yang telah diajarkan. Biasanya pemberian
pelajaran untuk hari selanjutnya diajarkan ketika anak sudah selesai
8

Hasil wawancara dengan Ustad Ahmad Husein Al-Aziz di rumah beliau pada tanggal 6
Oktober 2020 Pkl 16.00-17.30
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menyetorkan bacaan jilid mereka. Dan pembelajaran dilakukan dengan
metode ummi foundation agar memudahkan guru dalam pembelajaran dan
demi efektifitas pembelajaran9.‖
Berdasarkan pengamatan peneliti bahwa strategi pembelajaran AlQur‘an yang diterapkan oleh Ustad Ahmad Husein sangat efektif,
pembelajaran diawali dengan doa bersama, dilanjutkan dengan klasikal
baca simak dimana santri maju satu persatu untuk membaca jilid mereka
masing-masing dan dantri yang lain akan mendengarkan. Hal ini
dimaksudkan agar santri dapat benar-benar memahami bacaan AlQur‘annya dan mengasah kemampuan ingatannya terhadap pelajarannya.
Setiap pertemuan santri membaca 2-3 halaman pada klasikal baca simak.
Setelah itu sorongan sekaligus penyampaian materi yang akan dibacakan
pada pertemuan selanjutnya. Guru akan menaikan halaman bacaan ketika
bacaan santri tersebut baik dan benar, jika masi terbata-bata atau salah
maka besok santri masih mengulang lagi bacaan tersebut kembali.
Ustad Ahmad Husein Al-Aziz mengungkapkan bahwa :
―dalam setiap pertemuan santri diberi waktu untuk menyetorkan bacaan
jilidnya masing-masing yang telah dijelaskan oleh ustad/ustadzahnya
sebanyak 2-3 halaman, kemudian setelah itu ustad/ ustadzah kembali
menjelaskan materi yang akan dipelajari dirumah untuk disetorkan besok.
Jika santri lancar dalam membaca jilid bacaannya maka santri tersebut
akan naik bacaan ke halaman selanjutnya, jika masih salah bacaanya atau
terbata-bata maka santri akan mengulang lagi bacaanya besok10.‖
Strategi pembelajaran yang diterapkan oleh Ustad Ahmad Husein AlAziz diantaranya juga alokasi waktu pembelajaran yang cukup lama
sekitar 60 menit. Pembelajaran dimulai pada jam 18.10 atau setelah magrib
hingga jam 19.20 atau sebelum isya dengan catatan semua santri sudah
menyetorkan bacaan jilidnya masing-masing. Jika masih ada santri yang
belum menyetorkan bacaan jilidnya maka pembelajaran dilanjutkan
setelah shalat Isya‘. Dengan adanya alokasi waktu yang cukup lama
diharapkan bisa memaksimalkan pembelajaran Al-Qur‘an.
9

Hasil wawancara dengan Ustadzah Sundari di rumah beliau pada tanggal 7 Oktober
2020 Pkl 16.00-17.30
10
Hasil wawancara dengan Ustad Ahmad Husein Al-Aziz di rumah beliau pada tanggal 6
Oktober 2020 Pkl 16.00-17.30
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Adapun

penjabaran

pembagian

alokasi

waktu

dan

metode

pembelajaran sebagai berikut :
1. Pembukaan
Pada saat pembukaan ustad atau ustadzah meminpin kegiatan ini
dengan diisi salam, do‘a pembukaan, dan membaca bacaan-bacaan
ketika shalat, wiridan sesudah shalat, dan doa sesudah shalat.
2. Mempelajari materi masing-masing jilid
Waktu ini digunakan santri/siswa untuk mengulang kembali
pembelajaran yang telah diajarkan oleh ustad/ustadzah.
3. Privat
Dalam hal ini waktu digunakan untuk menindak lanjuti materi
yang sudah diajarkan. Sekaligus mengevaluasi masing-masing santri.
Untuk santri yang bacaannya belum baik dan benar pada halaman
jilinya tidak boleh naik ke halaman jilid selanjutnya, akan tetapi jika
bacaannya sudah baik dan benar maka akan naik ke bacaan halaman
jilid selanjutnya.
4. Klasikal
Setelah santri selesai membacakan jilid mereka kemudian ustadzah
aka memberikan materi pembelajaran yang akan dibacakan keesokan
harinya. Ustadzah biasanya akan membacakan jilid santri/siswa yang
kemudian akan diikuti/dicontoh oleh santri/siswa yang tersebut.
5. Penutup
Dalam acara penutup santri mempersiapkan diri untuk pulang.
Kemudian ustad/ustadzah menunjuk salah satu santri/siswa untuk
memimpin doa penutup. Selesai berdoa para santri bersalaman dengan
ustad dan ustadzah, kemudian siap-siap untuk melaksanakan shalat isya
bersama di Mushalla Biqolby Salim.11
Disamping mengaji Al-Qur‘an di Mushalla Biqolby Salim,
sebagian santri juga diminta untuk mengaji di TPA yang ada di desa
11

Hasil wawancara dengan Ustad Ahmad Husein Al-Aziz di rumah beliau pada tanggal 6
Oktober 2020 Pkl 16.00-17.30
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Suka Damai, setelah shalat asar dan santri juga diminta untuk
mempelajari materi masing-masing santri ketika dirumah. Jadi, santri
lebih punya banyak waktu untuk belajar Al-Qur‘an. kegiatan tersebut
sangat membantu santri agar lebih cepat lancar dalam membaca AlQur‘an.
Juga termasuk dalam komponen strategi pembelajaran Al-Qur‘an
anak desa Suka Damai adalah penerapan Metode Qur‘ani Ummi
Foundation. Metode Qur‘ani Ummi Foundation adalah metode belajar
Al-Qur‘an yang dikeluarkan oleh lembaga Ummi Foundation sejak
tahun 2007. Metode ini disusun oleh Ustad Masruri dan Ustad A. Yusuf
MS. Dan metode ini ditashihkan oleh :
1.

Prof. Dr. H.M. Roem Rowi, MA ( Guru Besar ‗ulumul

Qur‘an/Tafsir Al-Qur‘an IAIN Sunan Ampel )
2.

H. Mudawi Ma‘rif Lc ( Al-Hifidz ) pemegang sanad Muttasil

sampai Rasulullah SAW, Qiroah Riwayat Hafs dan Qiroah ‗Asyarah
dan juara MTQ Nasional-Internasional cabang MHQ dan Tafsir AlQur‘an.12
Pembelajaran

metode

Ummi

Foundation

sangatlah

mudah

dipahami anak, yang telah disesuaikan berdasarkan kemampuan
masing-masing anak/santri. Metode Ummi Foundation terdiri dari 6
jilid ditambah materi pelengkap, Gharoib Al-Qur‘an, dan dasar-dasar
ilmu tajwid. Seperti halnya yang disampaikan oleh Ustad Ahmad
Husein Al-Aziz selaku pelaksana kegiatan belajar Al-Qur‘an di
Mushalla Biqolby Salim sebagai berikut :
"Pembelajaran Al-Qur‘an yang saya lakukan menggunakan metode
Ummi Foundation, di samping karena metode ini yang dulu saya
pelajari ketika saya mondok, juga karena metode ini saya kira lebih
mudah diajarkan kepada santri. Materi yang diajarkan pada setiap jilid
lebih mudah dan ada petunjuk pembelajarannya di setiap pergantian
materi, sehingga ustad/ustadzah dapat memberikan pebelajaran yang
12

Hasil interview dengan guru mengaji sekaligus pelaksana kegiatan mengaji di desa
Suka Damai. Dan hasil observasi,dokumentasi di mushalla biqolby salim pada tanggal 1-5 pukul
16.20-17.55
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efektif. Disamping itu juga ada paduan pembelajaran Al-Qur‘an dengan
metode Ummi Foundation yang dikeluarkan oleh tim lembaga Ummi
Foundation berupa kaset VCD dan buku.13‖
Strategi pembelajaran Al-Qur‘an anak di Desa Suka Damai yang
dilaksanakan oleh Ustad Ahmad Husein Al-Aziz di Mushalla Biqolby
Salim berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti cukup
efektif. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya kemampuan santri
dalam membaca Al-Qur‘a dengan baik dan benar. Masing-masing santri
dapat membaca materi rata-rata satu halaman setiap kali pertemuan, dan
bahkan ada yang 2 halaman.
C. Kualitas Kemampuan Membaca Al-Qur‟an Anak desa Suka Damai.
Kemampuan membaca Al-Qur‘an anak di desa Suka Damai yang
dimaksud dalam penelitian ini adalah kelancaran dan kepasihan/ketepatan
dalam membaca Al-Qur‘an dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmu
tajwid. Adapun kriteria yang digunakan dalam penilaian untuk mengetahui
kualitas kemampuan membaca Al-Qur‘an anak seperti yang disampaikan oleh
Ustad Ahmad Husein Al-Aziz :
―kriteria yang kami gunakan untuk mengetahui kualitas kemampuan
membaca Al-Qur‘an santri adalah kelancaran, kefasihan atau ketepatan santri
dalam menyebutkan hufur-huruf Al-Qur‘an ( Hijaiyyah ). Membaca AlQur‘an dengan baik dan benar adalah santri membaca Al-Qur‘an secara tartil
dan sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, baik dari segi hukum bacaan,
makhrojul huruf, dan sifatul huruf. Santri yang telah memasuki jilid empat
akan diajarkan cara membaca Al-Qur‘an sesuai dengan ilmu tajwid, dimana
mereka membaca jilid sekaligus menjelaskan hukum bacaan yang terdapat
dalam bacaan jilid mereka masing-masing. Dan hal tersebut dilakukan sekali
dalam seminggu pada hari sabtu. Santri yang kemampuan membaca AlQur‘annya dikategorikan meningkat akan dievaluasi kembali bacaan AlQur‘an dan ilmu Tajwidnya. Nah, kriteria inilah yang akan kami gunakan
sebagai acuan dalam setiap evaluasi pembelajaran Al-Qur‘an sehingga kami
dapat mengetahui peningkatan kemampuan membaca Al-Qur‘an anak/santri.
Jika santri lulus dari beberapa kriteria tersebut maka bisa dikategorikan
bacaan santri/anak bagus.14‖

13

Hasil wawancara dengan Ustad Ahmad Husein Al-Aziz di rumah beliau pada tanggal 7
Oktober 2020 Pkl 16.00-17.30
14

Hasil wawancara dengan Ustad Ahmad Husein Al-Aziz di rumah beliau pada tanggal 7
Oktober 2020 Pkl 16.00-17.30
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Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti kriteria yang
digunakan oleh Ustad Ahmad Husein Al-Aziz dan Istri dalam menetukan
kualitas kemampuan membaca Al-Qur‘an anak/santri sebagai berikut :
1.

Kelancaran santri dalam membaca materi jilid atau Al-Qur‘an

2. Ketepatan santri dalam membaca setiap huruf-huruf Al-Qur‘an/jilid
baik sifatul huruf maupun makhrojul huruf nya
3. Kemampuan santri dalam membaca Al-Qur‘an secara tartil
4. Kebenaran dalam setiap bacaan yang mengandung hukum tajwid
seperti hukum nun mati atau mim mati
5. Mampu menerapkan ilmu tajwid dalam setiap bacaan Al-Qur‘an
6. Mampu menjawab setiap pertanyaan seputar ilmu tajwid yang telah
diajarkan.
7. Mampu menghafal materi tambahan seputar bacaan-bacaan shalat,
dzikir sesudah shalat dan doa setelah shalat, dan materi tambahan
lainnya
8. Untuk santri yang telah menyelesaikan jilid 5, maka di tambah dengan
materi Gharoib Al-Qur‘an.
Dengan adanya kriteria-kriteria kemampuan membaca Al-Qur‘an
yang telah ditentukan diharapkan dapat menjadi petunjuk guru dalam
melaksanakan evaluasi terhadap santri/anak.
D. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pembelajaran Al-Qur‟an
desa anak Suka Damai
a. Faktor pendukung
Dalam pelaksanaan strategi pembelajaran Al-Qur‘an dalam
meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur‘an anak di desa Suka
Damai ada beberapa faktor
yang mendukung, antara lain sebagai berikut :
1. Dari guru/ustadz
Guru atau ustad adalah seseorang yang telah mendidik dan
mengajarkan ilmunya kepada murid/santri. Ustad Ahmad Husein
Al-Aziz mengatakan :
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― faktor pendukung dari kegiatan pembelajaran Al-Qur‘an di
desa Suka damai adalah guru/ustad yang selalu bersemangat untuk
mengajar Al-Qur‘an. Dalam pembelajaran Al-Qur‘an anak desa
Suka Damai yang dilaksanakan di Mushalla Biqoby Salim
guru/ustad selalu aktif hadir setiap hari. Dan guru harus telaten
dalam mengajarkan pembelajaran Al-Qur‘an kepada para
santri/anak.‖15
Guru/Ustad yang mengajar di Mushala Biqolby salim adalah
Ustad Ahmad Husein Al-Aziz dan istrinya. Rumah Ustad Ahmad
Husein tepat disamping Mushalla Biqolby salim sehingga
memudahkan santri bertanya mengenai materi pembelajaran AlQur‘an, jika sewaktu-waktu ada kesulitan dalam pembelajaran.
2. Muruid/santri
Murid atau santri adalah seseorang yang masi membutuhkan
bimbingan dan pengajaran dari seorang guru/ustad. Faktor yang
mendukung yang berasal dari murid/santri adalah seperti yang
disampaikan oleh Ustad Ahmad Husein Al-Aziz :
―para santri yang aktif hadir dan memiliki semangat untuk belajar
mengaji Al-Qur‘an akan cepat pandai dan lancar dalam membaca AlQur‘an. sebagian santri juga ikut mengaji di TPA mulai dari ba‘da
asar hingga menjelang magrib. Jadi, jadi anak-anak atau santri
memiliki lebih banyak waktu untuk belajar dan melancarkan
bacaannya.‖16
3. Metode Pembeajaran Al-Qur‘an
Metode

pembelajaran

yang

diterapkan

dalam

proses

pembelajaran Al-Qur‘an yang dilaksanakan oleh Ustad Ahmad
Husein Al-Aziz adalah metode ummi foundation. Metode ini berisi
materi yang mudah diajarkan kepada santri sehingga santri dapat
lebih mudah memahami bacaan Al-Qur‘an. sebagaimana yang
disampaikan oleh Ustadzah Sundari :
― metode foundation ini metode yang sangat mudah untuk
diajarkan dan mudah dipahami. Hal itu dikarenakan dalam metode ummi
foundition santri/murid langsung diajarkan membaca bunyi huruf hijayah
15
16

Ibid
Ibid.,
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tanpa harus dieja. Santri tidak lagsung diajarkan hukum tajwid. Dan
metode ummi foundation ini terdiri dari jilid 1-5, dimana jilid satu
materinya berisikan tentang pengenalan huruf-huruf hijaiyyah dan harokat
fathah, jilid dua berisi tentang pengenalan harokat beserta pengenalan
huruf sambung, jilid tiga berisi tentang pengenalan MAD dan tanda baca
panjang, jilid empat membahas tentang pengenalan huruf yang ketika
sukun ditekan cara membacanya dan membahas tentang tasydid/syiddah,
dan jilid terakhir membahas tentang waqof beserta mempraktekkan ilmu
tajwid dalam membaca Al-Qur‘an.‖17
4. Lingkungan yang kondusif
Faktor pendukung lainnya adalah lingkungan yang kondusif.
Mushalla tempat santri/anak-anak desa Suka Damai terletak ditegah
masyarakat desa yang sangat peduli dengan pendidikan anak terutama
pendidikan agama. Hal ini dibuktikan dengan semangat orang tua
yang terus mengontrol pendidikan anaknya, tak hanya di suru belajar
mengajai di Mushala orang tua santri juga memasukkan anaknya ke
pendidikan TPA bahkan ada yang memasukkan anaknya ke Pesantren
untuk menimba pendidikan agama.

b.

Faktor Penghambat
Faktor-faktor penghambat merupakan sesuatu yang tidak lepas
dalam suatu kegiatan apapun, setidak-tidaknya faktor tersebut di atasi
dengan segera. Dalam rangka meningkatkan kemampuan membaca alQur`an anak di desa suka damai yang dilaksanakan oleh ustad Ahmad
Husain Al-Aziz saat ini mengahadapi beberapa kendala sebagai
berikut:
1. Pengaruh Teknologi
Perkembangan dan kemajuan teknologi pada zaman moderen
sangat menghawatirkan terhadap para generasi muda sekarang ini
dan masa yang akan datang. Berdasarkan pengamatan yang penulis
lakukan hampir semua anak atau santri mushola Biqolbi Salim
memiliki handphone(HP) yang sudah di bekali aplikasi yang

17

Hasil wawancara dengan Ustadzah Sundari di rumah beliau pada tanggal 7 Oktober
2020 Pkl 16.00-17.30
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canggih18. Selain itu kemajuan teknologi lainnya seperti TV dapat
membuat minat para santri mushola Biqolbi Salim berkurang dalam
mengikuti kegiatan mengaji al-Qur`an yang di laksanakan oleh ustad
Ahmad Husain Al-Aziz.
2. Kurangnya Tenaga Pengajar
Kurangnya tenaga pengajar merupakan salah satu kendala yang
dihadapi dalam kegiatan pembelajaran al-Qur`an di desa Suka
Damai.menurut

ustad

Ahmad

Husain

Al-Aziz,

sejak

di

laksanakannya kegiatan pembelajaran al-Qur`an di mushola Biqolbi
Salim desa Suka Damai tenaga pendidik hanya dua orang saja yaitu
ustad Ahmad Husain Al-Aziz dan Istrinya.
3. Tidak Ada Biaya Operasional
Faktor tidak adanya dana operasional juga menjadi salah satu
penghambat dalam pelaksanaan pembelajaran Al-Qur‘an anak desa
Suka Damai yang bertempat di Mushalla Biqolby Salim. Ustad
Ahmad Husein Al-Aziz menjelaskan bahwa :
― kegiatan pembelajaran Al-Qur‘an yang saya lakukan di Mushalla
Biqolby Salim tidak mengutip biaya untuk operasional kepada para
santri, juga tidak mendapat bantuan biaya operasional dari
pemerintah. Saya beserta Istri ikhlas tanpa mengharap imbalan
dalam mengajarkan ilmu Al-Qur‘an kepada anak/santri saya.‖19
Permasalahannya tenaga pendidik dalam kegiatan pembelajaran
Al-Qur‘an

anak

desa

Suka

Damai

belum

cukup

untuk

memaksimalkan proses belajar mengajar. Untuk merekrut tenaga
pendidik yang baru dibutuhkan biaya, sementara saat ini sangat sulit
mencari tenaga pendidik yang mau mengajar dengan suka rela.

18

Hasil interview dengan guru mengaji sekaligus pelaksana kegiatan mengaji di desa
Suka Damai. Dan hasil observasi,dokumentasi di mushalla biqolby salim pada tanggal 1-5 pukul
16.20-17.55
19
Hasil wawancara dengan Ustad Ahmad Husein Al-Aziz di rumah beliau pada tanggal 7
Oktober 2020 Pkl 16.00-17.30
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4. Fasilitas Kurang Memadai
Adapun

faktor

lainnya

yang

menjadi

pengambat

dalam

melaksanakan pembelajaran Al-Qur‘an anak desa Suka Damai adalah
persoalan fasilitas yang kurang memadai seperti halnya Al-Qur‘an,
Iqra‘, kitab-kitab, dan ambal ( alas duduk )20. Dan berdasarkan
pengamatan

yang

sudah

peneliti

lakukan

keadaan

tempat

pembelajaran Al-Qur‘an di mushalla Biqolby Salim fasilitas yang ada
di Mushalla Biqolby salim sangat terbatas misalnya seperti kitabkitab, Al-Qur‘an Iqra dan fasilitas penunjang lainnya.
Selain data diatas, peneliti juga menanyakan secara langsung
faktor penghambat lainnya dalam kegiatan pembembelajaran AlQur‘an anak desa Suka Damai yang dilaksanakan di Mushalla Biqolby
Salim kepada Ustad Ahmad Husein Al-Aziz, menurut beliau :
― diantara faktor penghambat dalam pembelajaran Al-Qur‘an di
Mushalla Biqolby Salim ini adalah karena situasi jalan desa yang masi
tanah merah sehingga ketika hujan turun jalan menjadi licin. Hal
tersebut membuat santri yang rumahnya jauh tidak berangkat
dikarenakan jalannya licin. Dan desa Suka Damai juga belum ada
listrik hanya menggunakan PLTD sehingga jika PLTD padam, maka
menghambat proses kegiatan pembelajaran Al-Qur‘an21‖.
Guru mengaji terus berupaya untuk mencari solusi dari hambatan
yang ada agar pendidikan Al-Qur‘an berjalan dengan baik. Diantara
solusi yang dilakukan adalah sebagai berikut :
a. Guru mengaji melakukan arahan/nasihat kepada anak-anak yang
bermain pada saat pembelajaran dengan menegur anak/santri tersebut.
Apabila santri/anak tetap bermain saat pembelajaran guru mengaji
akan memberi hukuman, dengan tujuan agar anak menjadi lebih
disiplin di dalam kelas.

20

Ibid,.
Hasil wawancara dengan Ustad Ahmad Husein Al-Aziz di rumah beliau pada tanggal 7
Oktober 2020 Pkl 16.00-17.30
21
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b. Guru mengaji meminta orang tua berperan aktif dalam mengawasi
anak dirumah agar tidak terlalu sering main handphone (HP) dan
meminta orang tua untuk membantu anak belajar Al-Qur‘an dirumah.
c. Guru

mengaji

menyediakan

tenaga

surya

untuk

membantu

pencahayaan ketika proses pembelajaran Al-Qur‘an. Apabila terjadi
pemadaman listrik guru dapat menggunakan tenaga surya sebagai
pencahayaan pada saat proses pembelajaran.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan paparan dan analisa data yang telah peneliti uraikan pada
bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan guna menjawab semua
rumusan masalah yang ada diantaranya yaitu :
1. Dalam pelaksanaan pembelajaran Al-Qur‘an desa Suka Damai guru
mengaji menerapkan strategi dalam proses pembelajarannya agar dapat
meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur‘an santri/anak. Strategi
pembelajaran yang digunakan adalah menggunakan model sorongan
dan klasikal, kegiatan pembelajaran Al-Qur‘an anak desa Suka Damai
dilaksanaka di Mushalla Biqolby Salim dengan alokasi waktu yang
cukup

lama,

dan

menggunakan

metode

pembelajaran

Ummi

Foundation, media pembelajaran yang cukup efektif, dan evaluasi yang
cukup baik.
2. Kategori yang digunakan untuk melihat kemampuan membaca AlQur‘an anak atau santri yaitu : pertama, Kelancaran santri dalam
membaca materi jilid atau al-Qur`an. kedua,Ketepatan santri ketika
membaca al-Qur`an dalam melafaskan setiap huruf al-Qur`an (sifatul
huruf dan makhorijul huruf). Ketiga, Kebenaran dalam setiap bacaan
yang mengandung huruf tajwid seperti hukum nun mati atau mim mati.
Keempat, Kemampuan santri dalam membaca al-Qur`an secara tartil.
Dan kelima, Mampu membaca dengan benar ayat ghoroib al-Qur`an
untuk santri yang sudah menyelesaikan materi jilid 5.
3. Faktor pendukung guru mengaji dalam meningkatkan kemampuan
membaca anak desa Suka Damai diantaranya kualitas dan semangat
ustad dalam mengajar santri/anak didik, keaktifan santri dalam belajar
membaca Al-Qur‘an, metode pembelajaran yang diterapkan, alokasi
waktu

yang

digunakan

dalam

pembelajaran

Al-Qur‘an,
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lingkungan yang kondusif berupa dukungan dari orang tua dan
masyarakat. Sedangkan faktor penghambatnya adalah : kemajuan
tekhnogi yang mempengaruhi semangat belajar santri, kurangnya
sarana prasarana, dan kurangnya tenaga pendidik.

B. Saran
1. Strategi pembelajaran yang sudah terapkan selama ini perlu ditingkatkan
kembali, seperti membuat model-model pembelajaran yang menarik untuk
anak-anak didik.
2. Diharapkan kepada seluruh santri agar lebih aktif lagi dalam belajar
membaca Al-Qur‘an.
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Instrument Penelitian Data
Judul : Strategi Guru Mengaji Dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca
Al-Qur‟an Anak di Desa Suka Damai Kecamatan Tungkal Jaya
Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan
Pedoman Dokumentasi
Profil kegiatan mengaji di rumah Ustad Ahmad Husein yang mencakup :
a. Sejarah kegiatan mengaji Al-Qur‘an di desa Suka Damai
b. Keadaan mengaji Al-Qur‘an di desa Suka Damai
c. Jadwal kegiatan mengaji Al-Qur‘an didesa Suka Damai
d. Keadaan sarana prasarana mengaji Al-Qur‘an di desa Suka Damai
e. Keadaan ustad dan ustadzah yang mengajar Al-Qur‘an desa Suka Damai
di Mushalla Biqolby Salim
Pedoman wawancara
Dalam hal ini peneliti mengadakan wawancara dengan Ustad Ahmad
Husein Al-Aziz selaku pelaksana kegiatan belajar mengaji anak di desa suka
damai.
a. Program kegiatan apakah yang telah direncanakan dalam meningkatkan
kemampuan membaca siswa anak di desa suka damai ?
b. Tujuan apakah yang ingin dicapai oleh Ustad Ahmad Husein Al-Aziz ?
c. Strategi apa yang digunakan dalam pembelajaran Al-Qur‘an ?
d. Bagaimana penerapan strategi pembelajaran Al-Qur‘an ?
e. Metode apakah yang biasa digunakan dalam mengajar membaca AlQur‘an ?
f. Media atau alat bantu apa yang digunakan dalam pembelajaran membaca
Al-Qur‘an ?
g. Bagaimana kualitas kemampuan membaca Al-Qur‘an santri Ustad Ahmad
Husein Al-Aziz ?
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h. Kriteria apakah yang digunakan sebagai indikator untuk mengetahui
bahwa bacaan Qur‘an santri sudah bagus ?
i. Faktor-faktor apakah yang menjadi pendukung dan penghambat guru
mengaji proses pembelajaran Al-Qur‘an ?
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Dokumentasi pembelajaran Al-Qur‟an anak desa Suka Damai di
Mushalla Biqolby Salim

Proses pembelajaran Al-Qur‟an di Mushalla Biqolby Salim

Gedung Mushalla Biqolby Salim tempat pembelajaran Al-Qur‟an
anak desa Suka Damai
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