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ABSTRAK 

 

Nama   : Elly Dwi Marheni 

NIM   : 15.2.3.080 

Program Studi : Pendidikan Agama Islam (PAI) 

Judul   : Pembelajaran Al-Qur’an Pada Kegiatan 

  Ekstrakurikuler Di MTs Alkhairaat Komo Luar 

  Manado 

 

Skripsi ini meneliti tentang Pembelajaran Al-Qur‟an Pada Kegiatan 

Ekstrakurikuler Di MTs Alkhairaat Komo Luar Manado. Tujuan yang dicapai 

dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menjelaskan  tentang 

model pembelajaran Al-Qur‟an dan pelaksanaan pembelajaran Al-Qur‟an  dan 

Bagaimana dampak secara kualitatif pembelajaran Al-Qur‟an di MTs Alkhairaat 

Komo Luar Manado. 

Adapun jenis penelitian yang dipakai adalah kualitatif bersifat deskriptif. 

Hal ini dikarenakan data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan bukan angka-

angka. Data yang dikumpul berupa kata-kata yaitu suatu telaah yang secara 

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta  dan sifat populasi atau 

penelitian yang langsung dilakukan di lapangan (field research). Jenis penelitian 

deskriptif  pun memberikan gambaran mengenai suatu gejala atau fenomena yang 

terjadi pada saat itu pula. 

Dari hasil penelitian, peneliti mendapatkan jawaban bahwa model 

pembelajaran Al-Qur‟an adalah dimana siswa di MTs Alkhairaat Komo Luar 

Manado menggunakan model pembelajaran Al-Qur‟an tutor sebaya, dengan 

menggunakan model ini diharapkan siswa dapat cepat mengerti serta tidak adanya 

rasa canggung. Pelaksanaan  pembelajaran Al-Qur‟an dimulai dari persiapan 

pembelajaran Al-Qur‟an, dengan siswa mempersiapkan perangkat pembelajaran 

yaitu Iqro‟ dan Al-Qur‟an selanjutnya kegiatan membaca Al-Qur‟an dilakukan 

dengan membaca Al-Qur‟an dan Iqro‟ dilakukan secara bersama-sama dimana 

melanjutkan bacaan yang sudah dibaca kemarin. Dalam pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran Al-Qur‟an dimulai dengan siswa masuk ke kelas kemudian 

membaca secara bersama-sama serta dikoordinir oleh guru. Dalam proses evaluasi 

pembelajaran Al-Qur‟an siswa disuruh maju satu persatu serta guru yang 

bersangkutan mengetes bacaan dari masing-masing siswa. Dampak secara 

kualitatif pembelajaran Al-Qur‟an diharapkan kepada siswa-siswa agar 

menjadikan wadah bagi siswa sebagai media dan sarana dalam melatih dan 

membiasakan peserta didik untuk mencintai Al-Qur‟an. 

 

Kata Kunci: Pembelajaran Al-Qur‟an 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sungguh mengherankan perintah pertama Tuhan kepada Nabi Muhammad 

SAW. Dalam wahyu-Nya yang pertama yakni Iqra (bacalah). Betapa tidak, beliau 

diperintahkan membaca padahal beliau adalah seorang yang tidak pandai baca 

tulis. Namun demikian, keheranan itu akan segera sirna, begitu kita menyadari 

bahwa membaca adalah tangga menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. 

Perintah pertama itu tidak menyebut objek bacaan tetapi menyebut 

motivasi dan tujuan membaca, yakni Bismi Rabbika yakni dengan atau demi 

karena Tuhanmu.  Iqra pada mulanya berarti menghimpun. Jika ada kata misalnya 

“membaca” maka sebelum anda mengucapkannya dengan lidah atau didalam 

benak anda sebenarnya melihat ketujuh huruf itu satu persatu terlebih dahulu, dan 

memperurutkannya lalu menghimpunnya dan seketika itu setelah terjadi aneka 

proses yang sangat cepat lahirlah bacaan yang berbunyi “membaca”. Sungguh luar 

biasa mata dan otak kita. Sedemikian cepatnya ia bekerja sehingga lahir bacaan. 

Semakin anda terbiasa membaca, atau semakin terlatih anda, semakin cepat pula 

proses tersebut.
1
 

                                                           
1
 M. Quraisy Shihab, Dia Di Mana-Mana, (Tangerang: Lentera Hati, 2004), h. 222 
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Al-Qur‟an adalah kalam Allah SWT yang merupakan mukjizat yang 

diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk atau pedoman untuk 

kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat dan membacanya adalah ibadah.
2
 

Anak-anak merupakan generasi penerus bangsa, salah satu cara terpenting 

untuk mendidik dan membina anak adalah dengan memberinya pendidikan Al-

Qur‟an sejak dini, karena pada masa ini anak mudah menerima apa yang 

diajarkan. Sehingga nilai-nilai Al-Qur‟an akan tertanam dan bersemayam 

dijiwanya kelak. 

Pembelajaran adalah upaya untuk membelajarkan seseorang atau 

kelompok melalui berbagai upaya dan berbagai strategi, metode, dan pendekatan 

kearah pencapaian tujuan yang telah direncanakan.
3
 

Dengan demikian, Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik 

dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran 

merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses memperoleh 

ilmu dan pengetahuan , penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan 

sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah 

proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Proses 

pembelajaran dialami sepanjang hayat seorang manusia serta dapat berlaku di 

manapun dan kapanpun. 

MTs Alkhairaat Komo Luar Manado adalah tempat yang tepat bagi 

masyarakat Manado yang beragama Islam untuk mendidik anak-anak mereka 

                                                           
2
 Rachmat Taufik Hidayat, Khazanah Istilah Al-Qur‟an, (Bandung: Mizan, 1993), h. 114 

3
 Abdul Majid, Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2012), h. 109 
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dalam mendalami ilmu membaca Al-Qur‟an. Dengan begitu, nantinya anak akan 

tumbuh dan berkembang menjadi generasi penerus yang berakhlak mulia. 

Di MTs ini penulis melihat hal yang menarik, berdasarkan hasil observasi 

pertama pada tanggal 30 Juli 2018 diketahui bahwa terdapat pembelajaran Al-

Qur‟an sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai, kegiatan tersebut wajib diikuti 

oleh semua siswa. Di sini masih banyak siswa yang tidak bisa membaca Al-

Qur‟an, hal ini disebabkan karena mereka tidak mau belajar membaca Al-Qur‟an 

di rumah, selain itu sebagian besar mereka berasal dari sekolah dasar diduga 

pengalaman membaca Al-Qur‟an sangat sedikit, walaupun diantara mereka 

sebelumnya pernah belajar Al-Qur‟an di Taman Pendidikan Al-Qur‟an (TPA) 

tetapi mereka tidak pernah mengulang kembali sehingga mereka tidak lancar 

membaca Al-Qur‟an. Padahal  sebenarnya kalau seorang murid masuk di suatu 

lembaga pendidikan yang berbasis  Madrasah pastinya sudah mengetahui tentang 

membaca Al-Qur‟an dengan baik dan benar. Tapi nyatanya di lapangan 

berbanding terbalik dengan kenyataan yang sebenarnya di mana siswa sama sekali 

belum mengetahui tentang cara membaca Al-Qur‟an yang baik dan benar. Oleh 

karena itu, kepala madrasah di MTs Alkhairaat Komo Luar Manado berinisiatif 

untuk membuat kegiatan pembelajaran Al-Qur‟an sebelum kegiatan belajar 

mengajar dimulai. Upaya kepala Madrasah ini adalah untuk melatih dan 

membiasakan peserta didik untuk mencintai Al-Qur‟an serta mengamalkan Al-

Qur‟an dalam kehidupan sehari-hari. 

Maka dari itu penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam 

mengenai hal ini. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk 
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mengadakan penelitian tentang “Pembelajaran Al-Qur‟an Pada Kegiatan 

Ekstrakurikuler Di MTs Alkhairaat Komo Luar Manado.” 

B. Rumusan dan Batasan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan 

masalah yang dapat diajukan adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana model pembelajaran Al-Qur‟an di MTs Alkhairaat Komo 

Luar Manado? 

2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran Al-Qur‟an di MTs Alkhairaat 

Komo Luar Manado? 

3. Bagaimana dampak secara kualitatif pembelajaran Al-Qur‟an di MTs 

Alkhairaat Komo Luar Manado? 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka penelitian ini 

memfokuskan pada aspek pembelajaran Al-Qur‟an terkait dengan model, 

pelaksanaan dan dampak di MTs Alkhairaat Komo Luar Manado. 

C. Pengertian Judul 

Untuk mendapatkan, pemahaman yang lebih jelas, terlebih dahulu penulis 

mengemukakan pengertian judul dan beberapa istilah yang ada dalam judul 

skripsi ini agar tidak terjadi ketidakjelasan pada pembahasan selanjutnya. 

Pembelajaran adalah suatu proses atau aktivitas mengajar-belajar yang 

sistematik yang terdiri banyak komponen. Di dalamnya ada dua subjek yaitu guru 

dan peserta didik. Tugas dan tanggung jawab utama seorang guru adalah 

mengelola pembelajaran lebih efektif, dinamis, efisien dan positif, yang ditandai 

dengan adanya kesadaran dan keterlibatan aktif di antara dua subyek 
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pembelajaran, guru sebagai penginisiatif awal dan pengarah serta pembimbing, 

sedang peserta didik sebagai yang mengalami dan terlibat aktif untuk memperoleh 

perubahan dari dalam pembelajaran.
4
 

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pembelajaran 

adalah proses atau cara menjadikan orang atau makhluk hidup belajar.
5
 

Kata pembelajaran berasal dari kata dasar belajar yang mendapat awalan 

“pe” dan akhiran “an”. Menurut Muhibbin Syah, belajar mempunyai arti tahapan 

perubahan seluruh tingkah laku individu yang relatif menetap sebagai hasil 

pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses kognitif. 

Sedangkan menurut Sardiman pengertian belajar dibagi menjadi dua yaitu 

pengertian luas dan khusus. Dalam pengertian luas belajar dapat diartikan sebagai 

kegiatan psikofisik menuju perkembangan pribadi seutuhnya. Kemudian dalam 

arti sempit, belajar dimaksudkan sebagai usaha penguasaan materi ilmu 

pengetahuan yang merupakan sebagaian kegiatan menuju terbentuknya 

kepribadian seutuhnya.
6
 

Sebagaimana dikutip oleh Abdul Majid, berpendapat bahwa pembelajaran 

adalah suatu proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan 

perilaku, sebagai hasil dari pengalaman individu dalam berinteraksi dengan 

                                                           
4
 Ahmad Rohani dan  Abu Ahmadi, Pengelolaan Pengajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 

1995), h.1  

5
 Departemen Pendidikan  Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Edisi  III; Jakarta: 

Balai Pustaka, 2002), h. 17 

6
 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2000), h. 20-21 
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lingkungannya.
7
 Senada dengan itu, E. Mulyasa mengemukakan bahwa 

pembelajaran merupakan aktualisasi kurikulum yang menuntut keaktifan guru 

dalam menciptakan dan menumbuhkan kegiatan peserta didik sesuai dengan 

rencana yang telah diprogramkan.
8
 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah proses 

interaksi antara pendidik dan peserta didik pada suatu lingkungan belajar yang 

terdiri dari banyak komponen yang sistematik. Atau  usaha sadar dari guru untuk 

membuat siswa belajar, yaitu terjadinya perubahan tingkah laku pada diri siswa 

yang belajar, dimana perubahan itu dengan didapatkannya kemampuan baru yang 

berlaku dalam waktu yang relatif lama dan karena adanya usaha. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kegiatan adalah aktivitas, 

usaha, pekerjaan atau kekuatan dan ketangkasan serta kegairahan.
9
 

Kegiatan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit 

kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu 

program dan terdiri atas sekumpulan tindakan.
10

 

Berdasarkan definisi kegiatan di atas maka penulis menyimpulkan bahwa 

kegiatan adalah suatu tindakan, pekerjaan dan bagian dari program yang 

dilaksanakan oleh satu atau beberapa unit kerja atau lembaga. 

                                                           
7
 Abdul Majid,  Strategi Pembelajaran, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), h. 4 

8
 E. Mulyasa, Manajemen Pendidikan Karakter, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 129 

9
 Departemen Pendidikan Nasional Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 455 

10
 Abdul Halim dalam http://www.lepank.com/2012/08/pengertian-kegiatan-menurut-

beberapa.html. Diakses pada tanggal 01 November 2019 

http://www.lepank.com/2012/08/pengertian-kegiatan-menurut-beberapa.html
http://www.lepank.com/2012/08/pengertian-kegiatan-menurut-beberapa.html
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Ekstrakurikuler  terdiri atas dua kata yaitu “ekstra” dan “kurikuler” yang 

digabungkan menjadi satu kata “ekstrakurikuler”. Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang berada di luar 

program yang tertulis di dalam kurikulum.
11

 Sedangkan dalam Bahasa Inggris 

disebut dengan extracurricular dan memiliki arti di luar rencana pelajaran.
12

 Moh. 

Uzer Usman mengemukakan bahwa ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang 

dilakukan di luar jam pelajaran (tatap muka) baik dilaksanakan di sekolah maupun 

di luar sekolah dengan maksud untuk lebih memperkaya dan memperluas 

wawasan pengetahuan dan kemampuan yang telah dimiliki oleh peserta didik dari 

berbagai bidang studi.
13

 

Dengan demikian, ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang dilakukan di 

luar pembelajaran formal atau kegaiatan yang dilakukan di sekolah. Kegiatan ini 

dilakukan dengan maksud memperkaya dan memperluas wawasan dan 

pengetahuan siswa dalam mempelajari Al-Qur‟an. 

Al-Qur‟an adalah kalam Allah SWT yang merupakan mukjizat yang 

diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk atau pedoman untuk 

kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat dan membacanya adalah ibadah.
14 

                                                           
11

 Departemen Pendidikan Nasional Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 

291 

12
 John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia; An English-Indonesian 

Dictionary (Cet. XX; Jakarta: PT. Gramedia, 1992), h. 227 

13
 Moh. Uzer Usman dan Lilis Setyowati, Upaya Optimalisasi Kegiatan Belajar 

Mengajar (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), h. 22 

14
 Rachmat Taufik Hidayat, Khazanah Istilah Al-Qur‟an, h. 114 
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Dengan demikian, Al-Qur‟an adalah wahyu Allah teragung yang menjadi 

pedoman hidup manusia, terkhusus bagi mereka yang mengimaninya. 

D. Tujuan  dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui model pembelajaran Al-Qur‟an di MTs 

Alkhairaat Komo Luar Manado 

b. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembelajaran Al-

Qur‟an pada siswa di MTs Alkhairaat Komo Luar Manado 

c. Untuk mengetahui bagaimana dampak secara kualitatif 

pembelajaran Al-Qur‟an di MTs Alkhairaat Komo Luar Manado 

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini 

diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara teoritis maupun 

praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan khususnya 

dibidang keilmuan pembelajaran Al-Qur‟an dan juga merupakan langkah 

awal penulis untuk mengkaji pembelajaran Al-Qur‟an di MTs Alkhairaat 

Komo Luar Manado. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Penulis 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi 

penulis untuk mengetahui pembelajaran Al-Qur‟an khususnya 

pada siswa di MTs Alkhairaat Komo Luar Manado. 
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b. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran yang dapat didedikasikan sebagai acuan dan bahan 

pertimbangan guru khususnya di MTs Alkhairaat Komo Luar 

Manado. 

c. Bagi Sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian tentang 

model serta dampak pembelajaran Al-Qur‟an dan sangat berguna 

sebagai bahan evaluasi demi keberhasilan di masa mendatang. 
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BAB II 

LANDASAN TEORETIS 

 

A. Pengertian, Regulasi, Tujuan, Fungsi dan Manfaaat Pembelajaran Al-

Qur’an 

1. Pengertian Pembelajaran Al-Qur’an 

Kata pembelajaran berasal dari kata dasar belajar dan pembelajaran 

merupakan dua konsep yang saling berkaitan. Konsep belajar berakar pada 

pihak siswa dan konsep pembelajaran berakar pada pihak guru dan keduanya 

bisa berdiri sendiri dan juga bisa menyatu, tergantung kepada situasi dari 

kedua kegiatan itu terjadi.
15

 Pembelajaran dapat diartikan sebagai proses 

interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar.
16

 

Menurut Muhibbin Syah, belajar mempunyai arti tahapan perubahan 

seluruh tingkah laku individu yang relatif menetap sebagai hasil pengalaman 

dan interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses kognitif.
17

  

Pembelajaran adalah suatu proses atau aktivitas mengajar-belajar 

yang sistematik yang terdiri banyak komponen. Di dalamnya ada dua subjek 

yaitu guru dan peserta didik. Tugas dan tanggung jawab utama seorang guru 

                                                           
15

 Ida Farida, “Pembelajaran Al-Qur‟an Dan Implementasinya Terhadap Kemampuan 

Membaca Al-Qur‟an Siswa SMP Islam Bait Al-Rahman” (Skripsi, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), h. 6 

16
 Departemen Agama RI, Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional dalam 

Undang-undang SISDIKNAS, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2003), h. 36 

17
 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), h. 

92 
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adalah mengelola pembelajaran lebih efektif, dinamis, efisien dan positif, 

yang ditandai dengan adanya kesadaran dan keterlibatan aktif di antara dua 

subyek pembelajaran, guru sebagai penginisiatif awal dan pengarah serta 

pembimbing, sedang peserta didik sebagai yang mengalami dan terlibat aktif 

untuk memperoleh perubahan dari dalam pembelajaran.
18

 

Pembelajaran diartikan sebagai bantuan kepada anak didik yang 

dibatasi pada aspek intelektual dan keterampilan. Unsur utama dari 

pembelajaran adalah pengalaman anak sebagai seperangkat event sehingga 

terjadi proses belajar. Menurut Popham, efektivitas proses pembelajaran 

seharusnya ditinjau dari hubungan guru tertentu yang mengajar kelompok 

siswa tertentu, di dalam situasi tertentu dalam usahanya mencapai tujuan-

tujuan instruksional tertentu. Efektivitas proses pembelajaran berarti tingkat 

keberhasilan guru dalam mengajar kelompok siswa tertentu dengan 

menggunakan metode tertentu untuk mencapai tujuan instruksional 

tertentu.
19

 

Dengan demikian, pembelajaran merupakan bantuan kepada anak 

didik dalam menyalurkan aspek pengetahuan dan keterampilannya melalui 

tahapan perubahan seluruh tingkah laku individu dari yang tidak tau menjadi 

tau sebagai hasil pengalaman serta proses interaksi dengan lingkungan 

sekitar. Serta pembelajaran ditinjau dari hubungan guru dengan murid dalam 

                                                           
18

 Ahmad Rohani dan Abu Ahmadi, Pengelolaan Pengajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 

1995), h.1  

19
 James Popham, W., Teknik Mengajar Secara Sistematis (Terjemahan). (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2003), h.7 
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proses pembelajaran agar tujuan yang ingin dicapai cepat terpenuhi. 

Dikarenakan pembelajaran merupakan proses aktivitas belajar mengajar 

yang tersusun secara sistematis yang terdiri dari berbagai macam komponen 

yang saling berhubungan satu sama lain. Untuk membuat tugas seorang guru 

menjadi lebih efektif, dinamis, efisien dan positif yang ditandai dengan 

timbulnya kesadaran dan keterlibatan dalam pembelajaran. 

Jadi pembelajaran Al-Qur‟an adalah proses interaksi antara pendidik 

dan peserta didik melalui proses belajar untuk membaca Al-Qur‟an  dengan 

baik dan benar sesuai kaidah ilmu tajwid agar peserta didik terbiasa 

membaca Al-Qur‟an dalam kehidupan sehari-hari. Membaca Al-Qur‟an 

merupakan ibadah, dengan membaca peserta didik akan memahami nilai-

nilai yang terkandung dalam Al-Qur‟an serta rasa cinta terhadap Al-Qur‟an. 

Sehingga peserta didik akan tumbuh menjadi generasi yang Islami dan 

berakhlak mulia. 

2. Regulasi Pembelajaran Al-Qur’an Di Madrasah 

Regulasi adalah suatu peraturan yang dibuat untuk membantu 

mengendalikan suatu kelompok, lembaga atau organisasi, dan masyarakat 

demi mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bersama, bermasyarakat, 

dan bersosialisasi.
20

 Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) regulasi adalah pengaturan.
21

 

                                                           
20

 https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-regulasi.html. Diakses pada tanggal 

05 Desember 2019 

21
 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 

2008), h. 1185  

https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-regulasi.html
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Dengan demikian, regulasi adalah pengaturan atau suatu peraturan 

yang dibuat untuk membantu kelompok, lembaga dan masyarakat untuk 

mencapai suatu tujuan. 

Di MTs Alkhairaat Komo Luar Manado tidak terdapat peraturan 

yang mengatur tentang pembelajaran Al-Qur‟an, karena pembelajaran Al-

Qur‟an adalah ide dari kepala MTs Alkhairaat Komo Luar Manado guna 

dalam mengatasi buta huruf Al-Qur‟an. Serta pembelajaran Al-Qur‟an 

termasuk pengembangan dari mata pelajaran Al-Qur‟an Hadis. 

Dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 000912 

Tahun 2013 mengenai kerangka dasar kurikulum Madrasah merupakan 

landasan filosofis, sosiologis, psikopedagogis dan yuridis yang berfungsi 

sebagai acuan pengembangan struktur kurikulum. Sedang struktur 

kurikulum Madrasah merupakan pengorganisasian kompetensi inti, mata 

pelajaran, beban belajar dan kompetensi dasar pada setiap Madrasah. 

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman 

dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis 

serta bertanggung jawab dalam segala urusan yang menjadi tanggung 

jawabnya.  
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Ruang lingkup kelompok mata pelajaran PAI dan Bahasa Arab di 

Madrasah Tsanawiyah meliputi: Membaca dan menulis yang merupakan 

unsur penerapan ilmu tajwid, Menerjemahkan makna (tafsiran) yang 

merupakan pemahaman, interpretasi ayat, dan hadis dalam memperkaya 

khazanah intelektual dan Menerapkan isi kandungan ayat/hadis yang 

merupakan unsur pengamalan nyata dalam kehidupan sehari-hari. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, Madrasah adalah salah satu bagian 

penting dari sistem pendidikan di Indonesia. Lebih khusus lagi porsi bidang 

studi Pendidikan Agama Islam (PAI) yang cukup besar, dimaksudkan untuk 

membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia.
22

 

Dengan demikian, Kurikulum madrasah bertujuan untuk 

mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai 

pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan 

afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia.  

3. Tujuan dan Fungsi Pembelajaran Al-Qur’an 

Tujuan  pembelajaran  adalah  suatu  pernyataan  yang  spesifik yang 

dinyatakan dalam perilaku atau penampilan yang diwujudkan dalam bentuk 

tulisan untuk menggambarkan hasil belajar yang diharapkan.
23

 

                                                           
22

 related:https://dpdpgmisidoarjo.wordpress.com/2014/02/22/pma-nomor-912-tahun-

2013-kurikulum-madrasah-2013-pai-dan-bahasa-arab/ permenag nomor 912 tahun 2013 pdf . 

Diakses Pada Tanggal 03 Desember 2019 

 
23

  http://kumpulanreferansi.blogspot.com/2017/09/pengertian-tujuan-fungsi-urgensi-dan. 

html. Diakses pada tanggal 05 Desember 2019 

http://kumpulanreferansi.blogspot.com/2017/09/pengertian-tujuan-fungsi-urgensi-dan.%20html
http://kumpulanreferansi.blogspot.com/2017/09/pengertian-tujuan-fungsi-urgensi-dan.%20html
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Abdurrahman An-Nahlawi mengemukakan bahwa tujuan jangka 

pendek dari pembelajaran Al-Qur‟an adalah mampu membaca dengan baik 

dan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, memahami dengan baik dan 

menerapkannya. Di sini terkandung segi ubudiyah dan ketaatan kepada 

Allah, mengambil petunjuk dari kalam-Nya.
24

 

Tujuan pembelajaran Al-Qur‟an adalah untuk meningkatkan dan 

mempersiapkan sumber daya manusia sejak dini mulai kecakapan dalam 

membaca, menulis, menghafal, dan memahami Al-Qur‟an yang nantinya 

diharapkan nilai-nilai Al-Qur‟an akan menjadi landasan moral, etika dan 

spiritual yang kokoh bagi pelaksanaan  pembangunan Nasional. 

Adapun fungsi pembelajaran Al-Qur‟an adalah sebagai salah satu 

sarana mencetak generasi Qur‟ani yang beriman, bertaqwa dan berakhlak 

mulia demi menyongsong masa depan yang cerah.
25

 

Dengan demikian, tujuan pembelajaran Al-Qur‟an adalah untuk 

meningkatkan dan mempersiapkan anak didik sejak dini mulai kemampuan 

dalam membaca Al-Qur‟an sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, menulis, 

menghafal, dan memahami Al-Qur‟an. Sedangkan fungsi pembelajaran Al-

Qur‟an adalah sebagai salah satu sarana mencetak generasi Qur‟ani yang 

beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia. 

 

                                                           
24

 Abdurrahman an-Nahlawi, Prinsip dan Metode Pendidikan Islam, (Bandung: 

Diponegoro, 1989), h. 184 

25
 C Munawaroh, “Pembelajaran Al-Qur‟an Melalui Metode Sorongan Dan Takrir” 

(Skripsi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Tulungagung, 2017), h. 19 
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4. Manfaat Pembelajaran Al-Qur’an 

Menurut guru mata pelajaran Al-Qur‟an Hadis di MTs Alkhairaat 

Komo Luar Manado manfaat pembelajaran Al-Qur‟an adalah sebagai 

berikut: 

a. Meningkatkan kualitas membaca, menulis, menghafal dan 

memahami Al-Qur‟an 

b. Memudahkan siswa untuk memahami pelajaran Al-Qur‟an Hadis, 

Fiqih, dan Bahasa Arab 

c. Meningkatkan semangat ibadah 

d. Membentuk akhlakul karimah.
26

 

 

Dengan demikian manfaat pembelajaran Al-Qur‟an di MTs Alkhairaat 

Komo Luar Manado adalah untuk meningkatkan kualitas siswa dalam 

membaca, menulis, menghafal, dan memahami Al-Qur‟an. Dengan adanya 

pembelajaran Al-Qur‟an di MTs Alkhairaat Komo Luar Manado siswa 

mudah untuk memahami pelajaran Al-Qur‟an Hadis, Fiqih dan Bahasa Arab. 

Tidak hanya itu, pembelajaran Al-Qur‟an juga dapat meningkatkan 

semangat ibadah siswa serta membentuk akhlak siswa menjadi lebih baik. 

Adapun keutamaan membaca Al-Qur‟an diantaranya sebagai berikut: 

a. Orang yang membaca Al-Qur‟an akan mendapat pahala yang 

melimpah. Firman Allah dalam Q.S Fathir/35: 29-30. 

                            

                      

        

 

 

                                                           
26

 Ratna Salapa, Guru Mata Pelajaran Al-Qur‟an Hadis di MTs Alkhairaat Komo Luar 

Manado, Wawancara di kelas VII MTs Alkhairaat Komo Luar Manado, 16 Agustus 2019 
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Terjemahnya  

Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab 

Allah  (Al-Qur‟an) dan mendirikan shalat dan menafkahkan 

sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada 

mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu 

mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar 

Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan 

menambah kepada mereka dari karunia-Nya. 

Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Mensyukuri.
27

 

 

Tafsir ayat di atas,  Allah menerangkan bahwa orang-orang 

yang selalu membaca Al-Qur‟an, meyakini berita, mempelajari 

kata dan maknanya lalu diamalkan, mengikuti perintah, menjauhi 

larangan, mengerjakan shalat pada waktunya sesuai dengan cara 

yang telah ditetapkan dan dengan penuh ikhlas dan khusyuk, 

menafkahkan harta bendanya tanpa berlebih-lebihan dengan ikhlas 

tanpa ria, baik secara diam-diam atau terang-terangan, mereka 

adalah orang yang mengamalkan ilmunya dan berbuat baik dengan 

Tuhan mereka. Mereka itu ibarat pedagang yang tidak merugi, 

tetapi memperoleh pahala yang berlipat ganda sebagai karunia 

Allah, berdasarkan amal baktinya. Firman Allah: Adapun orang-

orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, Allah akan 

menyempurnakan pahala bagi mereka dan menambah sebagian 

dari karunia-Nya. (an-Nisa‟/4: 173) Selain dari itu, mereka juga 

akan memperoleh ampunan atas kesalahan dan kejahatan yang 

telah dilakukan, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha 

                                                           
27

 Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 

2012), h. 620 
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Mensyukuri hamba-hamba-Nya, memberikan pahala yang 

sempurna terhadap amal-amal mereka, memaafkan kesalahannya 

dan menambah nikmat-Nya. Sejalan dengan ini firman Allah: 

Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri (asy-

Syura/42:23).
28

 

Jadi, orang yang membaca, mempelajari dan mengamalkan 

Al-Qur‟an adalah ibarat seorang pedagang yang tidak merugi, serta 

akan mendapat pahala yang berlipat ganda sebagai karunia Allah 

sesuai dengan amal baktinya. 

Terdapat pula dalam hadis Tirmidzi yaitu: 

صََُب صََُب يذًذ ثٍ ثشبس َدذَّ ٍْ  أثٕ ثكش انذُفٙ َدذَّ ٌَ َػ ب  ًَ ٍُ ُػْض بَن ْث ذَّ صََُب انضَّ َدذَّ

 ٍَ ْؼُذ َػْجَذهللا ث ًِ َّٙ لَبَل: َس ٍَ َكْؼٍت اْنمَُشِظ َذ ْث ًَّ ْؼُذ ُيَذ ًِ ٍِ ُيَٕسٗ لَبَل: َس إََُٚة ْث

َٔ َسهََى: يَ   ِّ ْٛ ٍْ ِكزَبِة هللاِ فَهَُّ َيْسُؼٍٕد َٚمُُٕل: لَبَل َسُسُٕل هللا َػهَ ٍْ لََشأََدْشفًبِي

الٌَو  َٔ : أَنٌِف َدْشٌف,  ٍْ نَِك َٔ ُل: آنََى َدْشٌف,  ْٕ اْنَذَسَُخٌ ثَِؼْشِشأَْيضَبنَِٓب, الَأَلُ َٔ َدَسٌَُّ, 

ٌْٛى َدْشٌف. )سٔاِ انزشيز٘( ِي َٔ  َدْشُف, 

 
 

Artinya 

Menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar, 

menceritakan kepada kami Abu Bakar Al-Hanafi, 

menceritakan kepada kami Dhahak ibnu Usman dari Ayub 

bin Musa, dia berkata: Aku pernah mendengar Muhammad 

bin Kaab Al-Qurtubi, dia berkata: Aku mendengar 

Abdullah bin Mas‟ud berkata: Rasulullah SAW berkata: 

Barangsiapa membaca satu huruf dari Kitab Allah (Al-

Qur‟an) maka akan memperoleh satu kebaikan. Setiap satu 

kebaikan di balas dengan sepuluh kali lipat. Aku tidak 

mengatakan, „alif laam miim‟ itu satu haruf, tetapi „alif‟ 

                                                           
28

 Kementerian Agama RI Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan 

Pelatihan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur‟an, Al-Qur‟an dan Terjemahan Dilengkapi Tajwid 

Warna (Mushaf Digital Perkata dalam Android dan IOS), (Jakarta: DPP Partai NASDEM, 2017)  
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satu huruf, „laam‟ satu huruf dan „miim‟ satu huruf. (HR. 

Tirmidzi).
29

 

 

Jadi, orang yang membaca Al-Qur‟an setiap satu hurufnya 

mendapat satu kebaikan dan akan dibalas dengan sepuluh kali lipat 

kebaikan. 

b. Membaca Al-Qur‟an merupakan sebagai obat (terapi) jiwa. Firman 

Allah SWT dalam Q.S Al-Isra‟/17: 82. 

                              

   

Terjemahnya  

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.
30

 

 

 Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menurunkan Al-

Qur‟an untuk obat dari penyakit hati (jiwa). Jadi orang yang 

membaca Al-Qur‟an akan terhindar dari penyakit hati seperti iri 

hati, kemusyrikan dan lain sebagainya. Al-Qur‟an juga termasuk 

rahmat bagi orang yang beriman karena Al-Qur‟an adalah petunjuk 

bagi mereka. 

 

                                                           
29

 Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, Al-Jami‟ Al-Shahih wa hura Sunan at-Tirmidzi 

Juz 5 telah ditahqiq oleh Kamal Yusuf al-Huwat, (Cet. I, Beirat Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 

1987), h.161 

30
  Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, h. 396 
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c. Orang yang membaca Al-Qur‟an akan mendapat syafaat di hari 

kiamat. 

َْٛسخَ,  ٍِ اَثِٗ اََُ ٍْٚذ ْث ٍْ َص ٍشٔ, َػ ًْ ٍِ َػ ِْٛذهللاِ ْث ٍْ ُػجَ , َػ ُّٗ لِّ ٍُ َجْؼفٍَش انشَّ صََُب َػْجُذهللا ْث َدذَّ

 ُ ٌَ فَبََِّّ َْٚشحَ َٚمُُٕل: اِْلَشُءٔا اْنمُْشا ْؼُذ اَثَب َُْش ًِ ٍْ اَثِٗ َصب نِخٍ, لَبَل:َس ٍْ َػبِصٍى, َػ َػ

َو اْنَٛ  ْٕ ُْٛغ َٚ فِ ِّ ِدْهَٛخَ اْنَكَشاَيِخ َِْؼَى انشَّ َو اْنمَِٛبَيِخ: َٚب َسةِّ َدهِّ ْٕ ُل َٚ ْٕ ُ َٚمُ َو اْنمَِٛبَيِخ, اََِّّ ْٕ

حَ اْنَكَشاَيِخ, َٚبَسةِّ  َٕ حَاْنَكَشَيِخ فَُْٛكَسٗ ِكْس َٕ فََُٛذهَّٗ ِدْهَٛخَاْنَكَشا َيِخ, َٚبَسةِّ اْكُسُّ ِكْس

َْٛس ثَْؼَذ ِسَضب َن َشٌٗء. اَْنجِْسُّ رَبَط اْنَكَشاَيِخ َٚبَسةِّ اْسَض ػَ   )سٔاُُِّْ, فَهَ

(انذاسيٗ  

 

Artinya 

Menceritakan kepada kami Abdullah bin Ja‟far Ar-Raqqi 

dari Ubaidullah bin Amr, dari Zaid bin Abi Unaisah, dari 

Ashim, dari Abu Shalih, dia berkata: Aku pernah 

mendengar Abu Hurairah berkata, Bacalah Al-Qur‟an, 

sebab sesungguhnya Al-Qur‟an itu adalah sebaik-baik 

penolong di hari kiamat. Dia akan berkata pada hari kiamat 

nanti, „Wahai Tuhanku, beri dia (orang yang membaca Al-

Qur‟an) perhiasan kemuliaan‟. Maka dia pun diberi 

perhiasan kemuliaan. „Wahai Tuhanku, beri dia pakaian 

kemuliaan‟. Maka dia pun diberi pakaian kemuliaan. 

„Wahai Tuhanku, kenakan di (kepala)nya mahkota 

kemuliaan. Wahai Tuhanku, ridhai dia, maka tidak ada 

sesuatupun (yang diharapkan lagi) setelah ridhaMu‟. (HR. 

Ad-Darimi).
31

 

 

Dengan membaca Al-Qur‟an kelak di hari kiamat akan 

menjadi penolong bagi orang yang membacanya. Tidak hanya itu, 

orang yang membaca Al-Qur‟an kelak akan diberi perhiasan 

kemuliaan, pakaian kemuliaan, dan mahkota kemuliaan. 

                                                           
31

 Al-Imam al-Kabir Abu Muhammad Abdullah bin Abdurrahman bin Fadhli bin Bahri 

Ummul Daromi al-Muthowifi Sanah 255, Sunan Ad-Darimi Juz 2 Bab Fadl Min Qoroa Al-

Qur‟an, (Indonesia: Maktabatu Wahdan), h.430 
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d. Orang yang membaca Al-Qur‟an akan menjadi sebaik-baiknya 

manusia. 

 ٌُ ب ًَ ٍُ ْاْسَذبَق, صََُبانُُّْؼ ٍِ ْث ًَ ْد اِدٍذ, صََُبَػْجُذانشَّ َٕ َْٛى, صََُب َػْجُذاْن ِْ ٍُ اِْثَشا  اَْخجََشََب ُيْسهُِى ْث

ٍْ رََؼهََّى  ُْٛشُكْى َي , لَبَل: لَبَل َسُسُٕل هللاِ َصهٗ هللا ػهّٛ ٔسهى:  َخ ٍّٗ ٍْ َػهِ ٍُ َسْؼٍذ, َػ ْث

 .ُّ ًَ َػهَّ َٔ  ٌَ نذاسيٗ(ا )سٔاِاْنمُْشا  

  

Artinya 

Mengabarkan kepada kami Muslim bin Ibrahim, 

menceritakan kepada kami Abdul Wahid, menceritakan 

kepada kami Abdurrahman bin Ishaq, menceritakan kepada 

kami An-Nu‟man bin Sa‟ad dari Ali, dia berkata: 

Rasulullah SAW bersabda, Sebaik-baik kalian adalah orang 

yang mempelajari Al-Qur‟an dan mengajarkannya. (HR. 

Ad-Darimi).
32

 

 

Jadi, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang membaca, 

mempelajari, mengajarkan dan mengamalkan Al-Qur‟an dalam 

kehidupan sehari-hari. 

B. Materi, Model, Metode dan Tahap Pembelajaran Al-Qur’an 

1. Materi  Pembelajaran Al-Qur’an 

a. Mengenal huruf hijaiyah 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia huruf adalah tanda 

aksara dalam tata tulis yang merupakan anggota abjad yang 

melambangkan bunyi bahasa.
33

 Sedangkan huruf hijaiyah adalah huruf 

arab yang dimulai dari alif sampai ya‟. 

 

                                                           
32

 Al-Imam al-Kabir Abu Muhammad Abdullah bin Abdurrahman bin Fadhli bin Bahri 

Ummul Daromi al-Muthowifi Sanah 255, Sunan Ad-Darimi Juz 5 Bab Ta‟lim Al-Qur‟an, h.437 

33
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 314 
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Dari segi tulisan dapat digolongkan menjadi 2 yaitu: 

1) Tulisan Arab yaitu: 

ا ة د س ط ح ر د ر س ص س ش ص ض ط ظ ع ؽ ف ق ن ل و ٌ ٔ 

 ِ ء ٘

2) Tulisan Latin yaitu: 

Menurut pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan 

hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan R.I, masing-masing Nomor: 158 

Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 yaitu: 

Alif, b , t , s\ , j , h} , kh , d , z\ , r , z , s , sy , s} , d} , t} , z} , „ , 

g , f , q , k , l , m , n , w , h , ‟ , y.
34

 

b. Makharijul huruf 

Menurut bahasa makharij adalah bentuk jamak dari kata 

“makhraj” yang berarti tempat keluarnya sesuatu. Sedangkan menurut 

istilah makharijul huruf adalah tempat keluarnya huruf yang padanya 

berhenti suara dari sebuah lafal (pengucapan) yang dengannya 

dibedakan suatu huruf dengan huruf lainnya.
35

 

Dengan demikian, makharijul huruf merupakan tempat keluarnya 

huruf hijaiyah yang pada dasarnya berhenti dari sebuah pengucapan 

yang dengannya dibedakan suatu huruf. 

 

                                                           
34

 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Skripsi, (Manado: Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan IAIN Manado, 2018), h. 76-77  

35
 Rohmatulloh dan Megah Tinambun, Mudah & Praktis Kuasai Tajwid, h. 11 
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Secara umum makharijul huruf terbagi dalam lima tempat yaitu: 

1) Al-Jauf (Rongga mulut dan rongga tenggorokan) 

Secara bahasa Al-Jauf adalah tempat yang kosong atau 

rongga. Sedangkan secara istilah Al-Jauf adalah daerah rongga 

tenggorokan dan rongga mulut. Al-Jauf ini adalah salah satu 

makhraj yang keluar darinya tiga huruf mad, yaitu: 

a) Membuka mulut dengan sempurna yaitu huruf: Alif )ا( 

sebelumnya berharakat fathah. 

Contoh:  ُْْزُى  ثًِبُك

b) Menurunkan bibir bagian bawah yaitu huruf: ya (ٖ) 

sukun sebelumnya berharakat kasrah. 

Contoh:  َهِْىىٌ ػ  

c) Memonyongkan dua bibir yaitu huruf: wau (ٔ) sukun 

sebelumnya berharakat dhammah. 

Contoh:  ٌس ْٕ  َغفُ

2) Al-Halq (Tenggorokan) 

Secara bahasa Al-Halq adalah tenggorokan. Sedangkan 

secara istilah Al-Halq adalah huruf yang keluar darinya tiga 

makhraj, yaitu: 

a) Adnal Halq (tenggorokan atas) 

Dari sini keluar dua huruf, yaitu: kha‟ dan ghain (ر ؽ). 

Contoh:  ٍَخهَك ٍْ ٌَ  ,ِي ْٕ  ىَْجزَُغ

b) Wasathul Halq (tenggorokan tengah) 
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Dari sini keluar dua huruf, yaitu: ha‟ dan „ain (ح ع). 

Contoh: اَْدىَب َٔ  ىَْؼهَىُ  ,

c) Aqshal Halq (tenggorokan bawah) 

Dari sini keluar dua huruf, yaitu: hamzah dan ha (ِ ء). 

Contoh:  ٍُ  نَُٓىْ  ,رُْؤِي

3) Al-Lisan (Lidah) 

Menurut bahasa Al-Lisan adalah lidah. Sedangkan menurut 

istilah Al-Lisan adalah bagian makhraj yang umum, dan darinya 

keluar 10 makhraj untuk 18 huruf. Secara terperinci terbagi 

menjadi empat bagian penting, yaitu: 

a) Aqshal Lisan (pangkal lidah) 

Dari sini keluar dua huruf, yaitu: qaf dan kaf (ق ن). 

Contoh:  ٌثَْؼَضُكىْ  ,َػبلِجَخ 

b) Wasathul Lisan (tengah lidah) 

Dari sini keluar tiga huruf, yaitu: jim, syin, dan ya‟ ( ط ش

٘). 

Contoh:  ُْٛشٌ  ,َشَكشَ  ,ُْٚخِشط  َخ

c) Hafatul Lisan (tepi lidah) 

Dari sini keluar dua huruf, yaitu: dhad dan lam (ض ل). 

Contoh:  ٌَيضَلً  ,فَْضم 

d) Tharafatul Lisan (ujung lidah) 
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Dari sini keluar 11 huruf, yaitu: nun, ra‟, tha‟, dal, ta‟, 

shad, sin, zai, dza‟, dzal, dan tsa‟ ( س ط د د ص س ص ظ ر ٌ

 .(س

Contoh:  ُْٛش لََزَف, َد َٔ , ُْٚؼِظٌى,  ٌٌ ْص َٔ ٌْٛى, اَْيٌش, ثِبْنمِْسِظ, َدَسَجخٌ, ُسُؼٌش,   ََِؼ

4) Asy-Syafatan (Bibir) 

Definisi secara bahasa Asy-Syafatan adalah dua bibir. 

Sedangkan definisi secara istilah adalah dua makhraj untuk empat 

huruf, yaitu wau, fa‟, ba‟, mim (ٔ ف ة و).Contoh:  ٌْػذ َٔ  فَجِْئَس, لَْجُم, طََؼبٌو, 

5) Al-Khaisyum (Rongga hidung) 

Definisi secara bahasa Al-Khaisyum adalah pangkal hidung. 

Sedangkan secara istilah Al-Khaisyum adalah pangkal hidung 

bagian dalam. Dari makhraj ini keluar segala bunyi ghunnah 

(dengung). Ghunnah ada pada huruf nun dan mim dalam setiap 

keadaannya, dan keadaan yang dimaksud adalah: 

a) Huruf nun sukun dan tanwin pada idgham bighunnah, 

iqlab, dan ikhfa‟. 

(1) Contoh bacaan idgham bighunnah (ٔ و ٌ ٘): 

ب اِيَّ َّٔ َشحً, َشبِكًشا َُشَّ َغ, ُصُذفًبيُّ ًَ ٍْ ََّْج ٌْ ُّْٚزَشَن, اَنَّ  اَ

(2) Contoh bacaan iqlab (ة):  

ٍْ ثَْؼذِ   ِي

(3) Contoh bacaan ikhfa‟ ( د س ط د ر ص س ش ص ض ط ظ ع ؽ

 :(ف ق ن

ٌط َسبَنَُٓىْ  ْٕ ُْزُْى, فَ , ُك ٍْ َضمَّ ًَ الًَسِذَدا, ثِ ْٕ َُْذَن, لَ  ِػ
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b) Huruf nun dan mim yang bertasydid ( ٌّ  (ّو 

Contoh bacaan ghunnah ( ٌّ , َجََُّٓىَ  :(ّو  . فَهَىَّ
36

 

c. Ilmu tajwid 

Tajwid secara bahasa berasal dari kata   ًْٚذ ِٕ ُد, رَْج ِّٕ َد, َُٚج َّٕ  yang  َج

berarti membaguskan.
37

 Sedangkan secara istilah ilmu tajwid adalah 

ilmu yang mempelajari tentang kaidah serta cara-cara membaca Al-

Qur‟an dengan sebaik-baiknya. 

Tujuan ilmu tajwid adalah agar dapat membaca ayat-ayat Al-

Qur‟an secara betul (fasih), memelihara bacaan Al-Qur‟an dari 

kesalahan dan perubahan serta memelihara lisan (mulut) dari kesalahan 

membaca.
38

 

Hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardhu kifayah, 

sedangkan hukum membaca Al-Qur‟an sesuai dengan kaidah tajwid 

adalah fardhu „ain bagi setiap muslim dan muslimah. 

Fardhu kifayah dalam segi praktik adalah menguasai teori ilmu 

tajwid, seperti macam-macam mad, definisi setiap mad, jumlah huruf 

mad, atau teori hukum nun sukun dan mim sukun, dengan mengetahui 

semua pembagiannya, jumlah huruf, serta definisinya. Sedangkan 

pengertian fardhu kifayah adalah apabila sebagian orang telah 

                                                           
36

 Rohmatulloh & Megah Tinambun, Mudah & Praktis Kuasai Tajwid, h. 13-32 

37
 Rohmatulloh & Megah Tinambun, Mudah & Praktis Kuasai Tajwid, h. 5 

38
 Faisol, Cara Mudah Belajar Ilmu Tajwid, (Cet. I; Malang: UIN-Maliki Press, 2010), h. 

2  
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melaksanakannya, maka gugurlah dosa bagi orang lain yang belum 

atau tidak melaksankannya. 

Fardhu „ain dalam segi praktik maksudnya adalah membaca Al-

Qur‟an harus benar, sekalipun tidak mengetahui nama tajwidnya atau 

mengetahui jumlah huruf dan definisi setiap teori hukum bacaan mad 

atau hukum nun sukun, mim sukun, dan lain-lain. Sedangkan 

pengertian fardhu „ain adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap 

muslim atau muslimah tanpa terkecuali. Jika ada sebagian orang yang 

belum melakukannya, maka ia berdosa.
39

 

Dengan demikian, fadhu „ain dalam segi praktek adalam 

membaca Al-Qur‟an harus benar sekalipun dia tidak tau tajwidnya 

serta cara bacanya. Sedangkan pengertian fardhu „ain merupakan 

sesuatu yang yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Jika dia tidak 

melakukan maka dia berdosa. 

Dan ketetapan hukum ini berdasarkan pada Q.S. Al-

Muzammil/73: 4. 

…               

Terjemahnya  

…dan bacalah Al- Qur‟an itu dengan perlahan-lahan.
40

 

 

 

                                                           
39

 Rohmatulloh & Megah Tinambun, Mudah & Praktis Kuasai Tajwid, h. 7-8 

40
 Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, h. 846 
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d. Tahsin tilawah 

Tahsin secara bahasa berasal dari kata ًُْٛب َدسَّ  , رَْذِس ٍُ , َُٚذسِّ ٍَ  yang 

berarti membaguskan, memperindah atau membuat lebih baik dari 

semula.
41

 Tilawah berasal dari kata  ًح َٔ ا, رَِل ْٕ  yang berarti membaca رََل, َْٚزهُ

atau bacaan. Adapun tilawah secara istilah adalah membaca Al-Qur‟an 

dengan bacaan yang menampakkan huruf-hurufnya dan berhati-hati 

dalam melafadzkannya, agar lebih mudah untuk memahami makna-

makna yang terkandung didalamnya.
42

 

Hukum mempelajari tahsin ialah fardhu „ain atas setiap muslim 

dan muslimah. Dalilnya pun sama dengan hukum ilmu tajwid. Dengan 

demikian, yang dimaksud membaca Al-Qur‟an sesuai kaidah ilmu 

tajwid adalah tahsin tilawah. Maka wajib bagi setiap muslim dan 

muslimah untuk mempelajari tahsin dengan baik dan benar.
 
 Karena 

tidaklah mungkin seseorang bisa membaca Al-Qur‟an dengan baik dan 

benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid kecuali dengan tahsin. Berapa 

banyak orang yang menguasai ilmu tajwid di luar kepala, tapi ternyata 

bacaannya sangat jauh dari kaidah-kaidah tajwid. Sebaliknya berapa 

banyak orang yang tidak menguasai ilmu tajwid, tapi ternyata 

bacaannya jauh lebih bagus daripada orang yang telah menguasai 

                                                           
41

 Rohmatulloh & Megah Tinambun, Mudah & Praktis Kuasai Tajwid, h. 5 

42
 Hisyam bin Mahrus Ali Al-Makky, Bimbingan Tahsin Tilawah, (Solo: Zam-zam, 

2016), h. 45  
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tajwid. Maka mempelajari tahsin menjadi sebuah kewajiban bagi setiap 

muslim dan muslimah.
43

 

Dengan demikian, hukum mempelajari tahsin ialah fardhu „ain 

yaitu wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari 

tahsin dengan baik dan benar. Agar kiranya ketika membaca Al-

Qur‟an sesuai dengan kaidah bacaan yang baik dan benar. 

2. Model Pembelajaran Al-Qur’an 

Model pembelajaran adalah pola interaksi siswa dengan guru di 

dalam kelas yang menyangkut pendekatan, strategi, metode, teknik 

pembelajaran yang diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar 

di kelas. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan 

prosedur yang sistematik dan mengorganisasikan pengalaman belajar untuk 

mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman para 

perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan 

melakukan aktivitas pembelajaran.
44

 

Dengan demikian, model pembelajaran adalah pola interaksi guru 

dengan siswa dalam proses pembelajaran di kelas yang menerangkan 

prosedur pembelajaran yang tersusun berdasarkan pengalaman belajar untuk 

mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. 

 

 

                                                           
43

 Hisyam bin Mahrus Ali Al-Makky, Bimbingan Tahsin Tilawah, h. 51 

44
 M. Ibrahim,  Pembelajaraan Kooperatif, (Surabaya: University Press, 2000), h. 2 
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Adapun model-model pembelajaran Al-Qur‟an sebagai berikut: 

a. Model Quantum Teaching 

Quantum Teaching adalah pendekatan pengajaran untuk 

membimbing peserta didik agar mau belajar. Menjadikan sebagai 

kegiatan yang dibutuhkan peserta didik. Di samping itu untuk 

memotivasi, menginspirasi dan membimbing guru agar lebih efektif 

dan sukses dalam mengasup pembelajaran sehingga lebih menarik 

dan menyenangkan. Dengan demikian, diharapkan akan terjadi 

lompatan kemampuan peserta didik setelah mengikuti kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan.
45

 

Dengan demikian, quantum teaching adalah model 

pembelajaran yang bertujuan untuk membimbing, memotivasi, serta 

menginspirasi  peserta didik agar mau belajar. 

b. Model Tutor Sebaya (Peer Tutoring) 

Metode pembelajaran tutor sebaya (peer tutoring) adalah 

seseorang atau beberapa orang siswa yang ditunjuk oleh guru sebagai 

pembantu guru dalam melakukan bimbingan terhadap kawan sekelas. 

Siswa yang dipilih untuk menjadi tutor bagi kawan-kawannya adalah 

siswa yang memiliki nilai, prestasi, dan motivasi belajarnya lebih 

besar daripada teman yang lain. Hakikat pengajaran tutor sebaya 

sebagai kegiatan belajar siswa dengan memanfaatkan teman sekelas 

                                                           
45

 Tri Oktiani Endah Pratiwi, Model Pembelajaran Al-Qur‟an untuk Meningkatkan 

Kualitas Bacaan Siswa (Studi Kasus di SMK Muhammadiyah Kartasura), (Skripsi, Fakultas 

Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013), h. 4  
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yang mempunyai kemampuan lebih untuk membantu temannya 

dalam melaksanakan suatu kegiatan atau memahami suatu konsep. 

Pembelajaran tutor sebaya merupakan pembelajaran yang fokus 

utamanya tertuju pada siswa. Prinsipnya, siswa belajar dari siswa 

lain yang memiliki status umur yang tidak jauh berbeda dari dirinya 

sendiri sehingga anak tidak merasa begitu terpaksa untuk menerima 

ide-ide dan sikap dari gurunya yang tidak lain adalah teman 

sebayanya itu sendiri. Tutor yang dipercaya dalam pembelajaran ini 

adalah teman sebaya yang memiliki motivasi belajar yang lebih 

tinggi dari teman-temannya, dalam hal ini beberapa peserta didik 

yang menaruh minat terhadap pelajaran sastra. Tutor tersebut 

diharapkan memberikan motivasi dan bantuan belajar kepada teman-

teman sekelasnya di sekolah. Motivasi dan bantuan belajar yang 

dilakukan oleh teman sebaya dapat menghilangkan kecanggungan 

dalam proses belajar di kelas maupun luar kelas. 

Prinsip pembelajaran tutor sebaya ada 4 kriteria untuk menjadi 

seorang tutor sebaya antara lain: 

a. Tutor membantu murid atau siswa yang kesulitan 

berdasarkan petunjuk guru 

b. Murid atau siswa yang dipilih sebagai tutor hendaknya 

diperhatikan segi kemampuan dalam penguasaan materi 

dan kemampuan membantu orang lain 
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c. Dalam pelaksanaannya, tutor-tutor ini dapat membantu 

teman-temannya baik secara individual maupun secara 

kelompok sesuai petunjuk guru 

d. Tutor dapat berperan sebagai pemimpin dalam kegiatan-

kegiatan kelompok, dalam hal tertentu dia dapat berperan 

sebagai pengganti guru 
46

 

e. Bersikap rendah hati, pemberani, dan bertanggung jawab 

f. suka membantu sesamanya yang mengalami kesulitan.
47

 

Dengan demikian, metode pembelajaran tutor sebaya (peer 

tutoring) merupakan metode pembelajaran kepada seseorang atau 

beberapa orang siswa yang ditunjuk oleh guru sebagai pembantu 

guru dalam melakukan pembelajaran serta pengarahan  terhadap 

kawan sekelas. Penentuan seorang siswa untuk menjadi tutor bagi 

kawan-kawannya memperhatikan beberapa kriteria yang harus 

dimiliki oleh seseorang. 

3. Metode Pembelajaran Al-Qur’an 

Metode adalah cara untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan 

guna mencapai tujuan yang ditentukan.
48

 Adapun metode-metode membaca 

Al-Qur‟an adalah sebagai berikut: 
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a. Metode Iqra‟ 

Metode Iqra‟ adalah metode membaca Al-Qur‟an yang 

menekankan langsung pada latihan membaca.
49

 

Metode Iqra‟ terdiri dari 6 jilid, yaitu jilid 1 sampai jilid 6. Cara 

mengajarkannya adalah mula-mula diajarkan nama huruf hijaiyah 

mulai dari huruf alif sampai ya. Selanjutnya diajarkan tanda-tanda 

waqaf sekaligus bunyi bacanya. Kemudian diajarkan Al-Qur‟an juz 

„amma. 

Adapun isi dari masing-masing jilid tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1) Iqra‟ jilid 1 mempunyai sampul warna merah, diawali dengan 

kata pengantar, lembar baca dan diakhiri dengan evaluasi 

2) Iqra‟ jilid 2 mempunyai sampul warna hijau, merupakan 

kelanjutan dari iqra‟ jilid 1, pada jilid 2 ini anak sudah 

dikenalkan dengan huruf sambung. 

3) Iqra‟ jilid 3 anak sudah diterapkan harakat kasrah, fathah dan 

dhamah. Pengenalan harakat ini sudah diterapkan dalam huruf 

sambung 

4) Iqra‟ jilid 4 ini anak sudah diperkenalkan dengan bacaan fathah 

tanwin, kasrah tanwin dan dhamah tanwin 
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5) Iqra‟ jilid 5 ini isinya sudah semakin kompleks, antara lain cara 

baca alif lam qomariyah, bacaan akhir ayat, alif lam syamsiyah, 

nun sukun atau tanwin dan hukum bacaan idgham 

6) Iqra‟ jilid 6 ini berisi hukum bacaan idgham bighunnah, iqlab, 

ikhfa, tanda waqof dan fawatihussuwar.
50

 

Metode Iqra‟ disusun oleh ustadz As‟ad Human yang berdomisili 

di Yogyakarta. Buku metode Iqra‟ ada yang tercetak dalam setiap jilid 

dan ada yang tercetak dalam enam jilid sekaligus. 

Metode Iqra‟ ini termasuk salah satu metode yang cukup dikenal 

dikalangan masyarakat karena proses penyebarannya melalui banyak 

jalan, seperti melalui jalur (DEPAG) atau melalui cabang-cabang yang 

menjadi pusat Iqra‟. 

Adapun metode ini dalam prakteknya tidak membutuhkan alat 

yang bermacam-macam, karena hanya ditekankan pada bacaannya 

(membaca huruf Al-Qur‟an dengan fasih). Dalam metode ini sistem 

CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif). 

Sifat metode Iqra‟ ini ialah bacaan langsung tanpa dieja yang 

artinya tidak diperkenalkan nama-nama huruf hijaiyah dengan cara 

belajar siswa aktif (CBSA) dan lebih bersifat individual.
51
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Dengan demikian, metode Iqro‟ adalah metode membaca Al-

Qur‟an yang cukup dikenal dikalangan masyarakat Indonesia. Metode 

ini menekankan langsung pada latihan membaca, sehingga siswa 

mudah untuk memahami. Metode Iqro‟ terdiri dari 6 jilid yaitu mulai 

dari jilid 1 sampai jilid 6, metode ini dalam prakteknya tidak 

membutuhkan alat yang bermacam-macam, karena hanya ditekankan 

pada bacaannya. 

b. Metode Al-Baghdadi 

Metode Al-Baghdadi adalah metode tersusun (tarkibiyah), 

maksudnya yaitu suatu metode yang tersusun secara berurutan dan 

merupakan sebuah proses ulang atau lebih kita kenal dengan sebutan 

metode alif, ba, ta. Metode ini adalah metode yang paling lama muncul 

dan digunakan masyarakat Indonesia bahkan metode ini juga 

merupakan metode pertama berkembang di Indonesia. Buku metode 

Al-Baghdadi ini hanya terdiri dari satu jilid dan biasa dikenal dengan 

sebutan Al-Qur‟an kecil atau turutan. Hanya saja belum ada 

seorangpun yang mampu mengungkapkan sejarah penemuan, 

perkembangan, dan metode pembelajarannya sampai saat ini. 

Cara pembelajaran metode ini, dimulai dengan mengajarkan huruf 

hijaiyah, mulai dari alif sampai ya. Dari sinilah kemudian anak didik 



36 
 

 
 

boleh melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi yaitu pembelajaran Al-

Qur‟an besar atau Qaidah Baghdadiyah.
52

 

Dengan demikian, metode Al-Baghdadi adalah metode alif, ba, ta. 

Metode ini adalah metode yang paling lama muncul dan digunakan 

oleh masyarakat Indonesia, bahkan metode ini merupakan metode 

pertama berkembang di Indonesia. Buku metode Al-Baghdadi ini 

hanya terdiri dari satu jilid dan biasa dikenal dengan sebutan Al-

Qur‟an kecil atau turutan. 

c. Metode Al-Bayan 

Metode Al-Bayan adalah metode yang mengajarkan cara cepat 

belajar Al-Qur‟an dengan bacaan yang baik dan benar menurut ilmu 

tajwid, sistematis dan dibantu dengan cara membaca versi Indonesia. 

Cara menggunakan metode ini yaitu dengan menggunakan skema, 

10 pertemuan untuk menguasai cara membaca, dan 11 pertemuan 

untuk menguasai ilmu tajwid. Tidak berpindah ke pertemuan 

selanjutnya jika pertemuan sebelumnya belum menguasai. Manfaat 

dari metode ini adalah terbebas dari buta huruf, mempermudah belajar 

membaca Al-Qur‟an dengan ilmu tajwid. 

d. Metode As-Surasmaniyah 

Metode As-Surasmaniyah adalah metode kunci belajar praktis, 

mahir membaca Al-Qur‟an. Metode ini, setelah memperkenalkan 
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bacaan huruf hijaiyah, langsung menggunakan bahasa Arab dalam Al-

Qur‟an sebagai contoh-contohnya. Selain pengenalan ilmu tajwid 

secara praktis, metode ini juga dilengkapi dengan kelengkapan 

periwayatan Al-Qur‟an, sifat huruf dan motivasi ayat Al-Qur‟an dan 

hadis. Tahapan-tahapannya mudah dipelajari, satu jilid pada metode ini 

bisa digunakan untuk semua kalangan masyarakat, mulai dari tingkat 

anak sampai manula.
53

 

e. Metode Ummi 

Metode Ummi merupakan salah satu metode pembelajaran 

membaca Al-Qur‟an dengan tartil. Metode Ummi ini hanya 

menggunakan 1 lagu yaitu ros dengan nada dua nada yaitu tinggi dan 

rendah. Ummi berasal dari bahasa Arab yaitu   اُو dengan tambahan ya‟ 

mutakalim (٘)  yang berarti ibuku. 

Dalam pengajarannya, metode Ummi memiliki perbedaan jilid 

untuk anak-anak dan untuk orang dewasa. Untuk anak-anak, metode 

Ummi mengajarkan dengan 6 jilid buku sedangkan untuk orang 

dewasa diajarkan dengan menggunakan 3 jilid buku saja dan langsung 

diteruskan dengan Al-Qur‟an. Selain itu, metode ini memiliki buku 

tajwid dan buku gharib yang terpisah dari buku jilidnya. 

Dalam pembelajaran metode Ummi menggunakan sebuah 

pendekatan yaitu pendekatan bahasa ibu, adapun pendekatan bahasa 

ibu ada 3 unsur: 
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1) Direct Methode (metode langsung) 

Yaitu langsung dibaca tanpa dieja atau melakukan secara 

langsung. 

2) Repeatation (diulang-ulang) 

Bacaan Al-Qur‟an akan semakin kelihatan keindahan, 

kekuatan, dan kemudahannya ketika mengulang-ulang ayat 

atau surat dalam Al-Qur‟an. Begitu pula seorang ibu dalam 

mengajarkan bahasa kepada anaknya. Kekuatan, keindahan dan 

kemudahannya juga dengan mengulang-ulang kata atau kalimat 

dalam situasi dan kondisi yang berbeda-beda. 

3) Kasih Sayang Tulus 

Kekuatan cinta, kasih sayang yang tulus, dan kesabaran 

seorang ibu dalam mendidik anak adalah kunci kesuksesannya. 

Demikian juga seorang guru yang mengajar Al-Qur‟an jika 

ingin sukses hendaknya meneladani seorang ibu agar guru juga 

dapat menyentuh hati siswa mereka.
54

 

Dengan demikian, metode ummi adalah metode pembelajaran Al-

Qur‟an dengan tartil. Metode ummi hanya menggunakan satu nada 

yaitu ros. Metode ummi menggunakan pendekatan bahasa ibu, adapun 

pendekatan bahasa ibu terdapat 3 unsur yaitu: metode langsung, 

diulang-ulang dan kasih sayang tulus. 
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4. Tahap Pembelajaran Al-Qur’an 

Adapun tahap pembelajaran Al-Qur‟an dibagi menjadi tiga tahap 

yaitu sebagai berikut: 

a. Persiapan 

Adapun pekerjaan yang dilakukan seseorang termasuk dalam 

proses belajar mengajar sangat ditentukan oleh sejauh mana persiapan 

yang dilakukannya terencana dan tersusun dengan baik dan realistis. 

Sebuah ungkapan menyatakan, “persiapan adalah setengah dari 

kemenangan”. 

Namun demikian, di lapangan terkadang sebagian guru, karena 

terlalu bernafsu untuk merampungkan materi, guru sering 

mengabaikan tahap ini. Padahal, persiapan pembelajaran bagaikan kita 

mengolah tanah untuk ditanami benih. Jika dilakukan dengan benar, 

pasti akan menuai hasil pertumbuhan yang baik. Tahap persiapan 

berkaitan dengan mempersiapkan peserta didik untuk belajar. Ini 

merupakan langkah penting dalam belajar. Tanpa itu, peserta didik 

akan lambat belajar, bahkan bisa berhenti sama sekali proses 

belajarnya. 

Pada hakikatnya, tahap persiapan bertujuan untuk menimbulkan 

minat para peserta didik, memberi perasaan positif mengenai 

pengalaman belajar yang akan disajikan, serta menempatkan mereka 

dalam situasi optimal untuk belajar. Beberapa saran untuk melakukan 

tahap persiapan diantaranya, sebagai berikut: 
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1) Memberikan sugesti positif 

2) Memberikan pernyataan yang bermanfaat kepada pembelajar 

3) Memberikan tujuan yang jelas dan bermakna 

4) Membangkitkan dan merangsang rasa ingin tahu 

5) Menciptakan lingkungan fisik yang positif 

6) Menciptakan lingkungan emosional yang positif 

7) Menciptakan lingkungan sosial yang positif 

8) Menenangkan rasa takut 

9) Menyingkirkan hambatan-hambatan dalam belajar 

10) Menanyakan dan mengemukakan sebagai masalah
55

 

11) Mengembangkan kreatifitas peserta didik
56

 

12) Mempersiapkan peserta didik untuk menerima pelajaran.
57

 

Dengan demikian, tahap persiapan bertujuan untuk menumbuhkan 

minat para peserta didik, memberi perasaan positif mengenai 

pengalaman belajar yang akan disajikan, serta menempatkan mereka 

dalam situasi optimal untuk belajar. Serta memberikan persiapan 

kepada siswa dalam proses belajar mengajar dikelas agar sekirannya 

siswa siap dalam proses pembelajaran. 

Dalam merencanakan pembelajaran tersebut perlu dipertimbangkan 

aspek-aspek yang berkaitan di antaranya adalah: 
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1) Bekal bawaan anak didik 

Bahan yang dipersiapkan guru harus tidak jauh dari 

pengalaman dan pengetahuan anak didik yang mempunyai 

hubungan dengan apersepsi anak. 

2) Perumusan tujuan pembelajaran 

Perumusan ini meliputi: tujuan kognitif, afektif, dan 

psikomotorik yang mengacu pada kurikulum. 

3) Pemilihan metode 

Guru harus pandai memilih metode, guna mendukung 

pencapaian tujuan pembelajaran. 

4) Pemilihan pengalaman-pengalaman belajar 

Guru harus bisa memberikan contoh empiris positif kepada 

siswa karena semua itu berkesan dalam jiwa siswa. Contoh: 

kesopanan guru dan kerapian guru. 

5) Pemilihan bahan dan peralatan belajar 

Bahan adalah isi atau materi yang akan disampaikan pada anak 

didik dalam interaksi edukatif, sedangkan peralatan atau alat bantu 

merupakan instrumen pembantu yang mempercepat daya serap 

anak didik sehingga tujuan tercapai. 

6) Mempertimbangkan jumlah dan karakteristik anak didik 

Jumlah anak didik di kelas mempengaruhi suasana kelas dan 

harus disadari variasi tingkat berfikir dan kepribadian yang berbeda 
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menuntut guru harus lebih sabar dan lebih inovatif dalam 

pembelajaran. 

7) Mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia 

Masalah waktu itu berhubungan dengan kedisiplinan dalam 

mengajar sehingga guru dapat mempersiapkan bahan pelajaran 

sesuai dengan waktu yang tersedia. 

8) Mempertimbangkan prinsip-prinsip belajar 

Belajar adalah proses berubahnya tingkah laku, perubahan 

dalam belajar akan disadari setelah berakhirnya kegiatan belajar.
58

 

Dengan demikian, belajar merupakan perubahan tingkah laku 

seorang dari yang belum tau menjadi tau atau perubahan tingkah 

laku yang dilakukan secara sadar serta tersusun dengan baik dan 

benar agar sekiranya pembelajaran menjadi baik. 

Namun demikian, kita akan sulit melihat bagaimana proses 

terjadinya perubahan tingkah laku dalam diri seseorang, oleh 

karena perubahan tingkah laku berhubungan dengan perubahan 

sistem saraf dan perubahan energi yang sulit dilihat dan diraba. 

Oleh sebab itu, terjadinya proses perubahan tingkah laku 

merupakan suatu misteri, atau para ahli psikologi menamakannya 

sebagai kotak hitam (black box). 

Walaupun kita tidak dapat melihat proses terjadinya perubahan 

tingkah laku pada diri setiap orang, tetapi sebenarnya kita bisa 
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menentukan apakah seseorang telah belajar atau belum, yaitu 

dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah proses 

pembelajaran berlangsung.
59

 

Dengan demikian, dalam proses pembelajaran untuk melihat 

proses perubahan tingkah laku pada diri seseorang yaitu dengan 

melihat perkembangannya serta membandingkan kondisi sebelum 

dan sesudah proses pembelajaran yang sudah berlangsung. 

Tetapi ingatlah, tidak semua perubahan tingkah laku itu 

merupakan hasil belajar. Misalnya perubahan tingkah laku karena 

instinct dan refleks. Kita dilahirkan membawa kemampuan itu dan 

bekerjanya kemampuan itu tanpa kita sadari, jadi ia bekerja tanpa 

melalui belajar.
60

 

Dengan demikian, perlu di ingat dalam mengubah tingkah laku 

tidak hanya dalam proses belajar tapi dalam pergaulan di 

masyarakat juga sangat mempengaruhi tingkah laku siswa dalam 

bersosialisasi. 
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b. Proses 

Salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan kita adalah 

masalah lemahnya proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, 

anak kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir.
61

 

Dengan demikian, masalah yang didapatkan dalam proses 

pembelajaran ialah lemahnya dalam proses pembelajaran yang dimana 

pengajar kurang dalam pelatihan dalam proses pembelajaran yang baik 

dan benar dalam proses pembelajaran yang baik serta efisien dalam 

kelas. 

Jadi dalam tahap ini pelajaran harus dikembangkan secara terarah 

kepada sumber belajar dan murid harus didorong untuk berusaha 

mendapatkan informasi yang diperlukan dari sumber belajar.
62

 

Dengan demikian, dalam proses pembelajaran harus dilakukan 

secara terarah kepada tujuan yang ingin dicapai untuk kedepannya 

serta menyiapkan sumber belajar serta berusaha mendapatkan segala 

informasi yang diperlukan dalam proses pembelajaran dikelas.  

Tahap ini merupakan tahap pelaksanaan pembelajaran. Tahap 

pelaksanaan pembelajaran adalah suatu kegiatan yang bernilai 

edukatif, nilai edukatif mewarnai interaksi yang terjadi antara siswa 

dan guru. Interaksi yang bernilai edukatif dikarenakan pelaksanaan 

pembelajaran yang dilakukan diarahkan untuk mencapai tujuan 
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tertentu yang telah dirumuskan sebelum pelaksanaan pembelajaran 

dimulai.
63

 

Dengan demikian, proses pembelajaran merupakan tahap 

pelaksanaan dalam pembelajaran didalam kelas. Dimana proses 

pembelajaran merupakan proses interaksi guru dengan siswa yang 

bernilai edukatif dikarenakan  pelaksanaan pembelajaran yang 

dilakukan diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah 

dirumuskan sebelum pelaksanaan pembelajaran dimulai. 

Adapun tahap pelaksanaan pembelajaran yang telah direncanakan 

meliputi: 

1) Pengelolaan dan pengendalian kelas 

Pengelolaan kelas yang kondusif sangat mendukung kegiatan 

interaksi edukatif. Indikator kelas yang kondusif dibuktikan dengan 

alat dan asyiknya anak didik belajar dengan penuh perhatian, 

mendengarkan penjelasan guru yang sedang memberikan bahan 

pelajaran.
64

 Jadi, sebisa mungkin guru harus memusat perhatian 

siswa terhadap materi yang akan dibelajarkan. Hal ini dapat 

dilakukan dengan menunjukkan benda yang menarik, memberikan 

ilustrasi, dan membaca berita disurat kabar.
65
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Dengan demikian, pengelolaan pembelajaran berpusat pada 

perhatian siswa terhadap materi pembelajaran yang ingin diajarkan 

yang dilakukan dengan menunjukkan ilustrasi, serta membaca 

berita disurat kabar.  

2) Penyampaian informasi 

Penyampaian informasi merupakan inti dari suatu proses 

pelaksanaan pembelajaran. Informasi yang disampaikan guru 

berupa bahan atau materi pelajaran, petunjuk, pengarahan dan 

apersepsi yang divariasikan dalam berbagai bentuk tanpa menyita 

banyak waktu untuk kegiatan pokok.
66

 

Dengan demikian, penyampaian informasi merupakan inti dari 

suatu proses pelaksanaan pembelajaran. Yang disampaikan berupa 

bahan ajar yang di divariasikan dalam berbagai bentuk tanpa 

menyita banyak waktu untuk kegiatan pokok. 

Dalam tiap pelajaran siswa akan memperoleh sejumlah 

informasi, ada yang menambah pengetahuan yang telah dimiliki, 

ada yang memperhalus dan memperdalamnya, ada pula informasi 

yang bertentangan dengan apa yang telah diketahui sebelumnya. 

Kemudian informasi itu harus dianalisis, diubah atau di 

transformasi ke dalam bentuk yang lebih abstrak atau konseptual 
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agar dapat digunakan untuk hal-hal yang lebih luas. Dalam hal ini 

bantuan guru sangat diperlukan.
67

 

Dengan demikian, dalam setiap pembelajaran siswa 

mendapatkan informasi serta menambah informasi yang telah ada 

serta menganalisa informasi yang telah didapat untuk mengetahui 

kebenaranya. 

Dalam proses penyampaian informasi  ini ada 2 macam proses 

dalam pengajaran, yaitu: 

a) Proses deduktif. Suatu proses pengajaran yang beranjak 

dari yang umum kepada yang khusus, dari prinsip ke kasus. 

b) Proses induktif. Suatu proses pengajaran yang beranjak dari 

contoh-contoh kasus/konkrit kepada prinsip umum.
68

 

Dengan demikian, dalam proses penyampaian informasi ada 

dua macam diantaranya, proses deduktif yaitu proses pengajaran 

yang dari umum kekhusus sedangkan proses induktif yaitu proses 

penyampaian/pengajaran yang beranjak dari contoh-contoh 

kasus/konkrit kepada prinsip umum. 

3) Penggunaan tingkah laku verbal dan non verbal 

Gaya-gaya baru dalam mengajar merupakan cara kedua tingkah 

laku tersebut. Keduanya saling menguatkan bila dipergunakan 

dengan tepat dan benar. Tingkah laku non verbal misalnya dengan 
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mimik atau gerakan tubuh, tangan, badan, kepala, mata dan 

sebagainya. 

4) Merangsang tanggapan balik dari anak didik 

Mengajar yang gagal adalah mengajar yang tidak mendapat 

tanggapan dari anak didik sedikitpun. Indikator adanya tanggapan 

dari anak didik adalah ketika guru menyampaikan bahan pelajaran 

yaitu dengan menggunakan metode tanya jawab, ketrampilan 

bertanya dasar maupun lanjut, sebagai usaha mendapat tanggapan 

balik dari siswa. 

5) Mendiagnosis kesulitan belajar 

Dalam pembelajaran guru harus mampu memperhatikan anak 

didik yang kurang dapat berkonsentrasi dengan baik dalam belajar 

yaitu dengan mencari faktor-faktor penyebab kesulitan belajar 

anak. 

6) Mempertimbangkan perbedaan individual 

Dalam kelas jumlah anak didik yang banyakcenderung 

heterogen (berbeda-beda). Hal inilah yang hendaknya menjadi 

pertimbangan untuk kepentingan pengajaran. 

7) Mengevaluasi kegiatan interaksi 

Interaksi antara guru dan anak didik ini dibedakan menjadi tiga 

yaitu interaksi satu arah (guru ke anak didik), interaksi dua arah 

(Guru ke anak didik dan anak didik ke guru), interaksi banyak arah 

(guru ke anak didik, anak didik ke guru dan anak didik ke anak 
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didik).
69

 Interaksi antara guru dan peserta didik dalam kelas 

hendaknya diupayakan oleh guru suatu interaksi optimal 

(komunikasi multi arah).
70

 

Dengan demikian, interaksi antara guru dan murid ini 

dibedakan menjadi tiga yaitu: interaksi satu arah, interaksi dua 

arah, dan interaksi banyak arah. Serta diusahakan interaksi antara 

guru dan peserta didik dalam kelas hendaknya diupayakan oleh 

guru suatu interaksi optimal. 

Tujuan dalam proses belajar mengajar merupakan komponen 

pertama yang harus ditetapkan dalam proses pembelajaran yang 

berfungsi sebagai indicator keberhasilan pembelajaran. Tujuan ini 

pada dasarnya adalah rumusan tingkah laku dan kemampuan yang 

harus dicapai dan dimiliki siswa setelah mereka menyelesaikan 

pengalaman dan kegiatan belajar dalam proses pembelajaran. Isi 

tujuan pembelajaran pada intinya adalah hasil belajar yang 

diharapkan.
71

 

Dengan demikian, tujuan dalam proses pembelajaran 

merupakan komponen pertama dalam proses pembelajaran.  Pada  

dasarnya adalah rumusan tingkah laku dan kemampuan yang harus 
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dicapai dan dimiliki siswa setelah mereka menyelesaikan 

pengalaman dan kegiatan belajar dalam proses pembelajaran. 

c. Evaluasi 

Secara bahasa kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris evaluation; 

dalam bahasa Arab: al-Taqdir (انزمذٚش); dalam bahasa Indonesia berarti 

penilaian. Akar katanya adalah value; dalam bahasa Arab; al-Qimah 

.dalam bahasa Indonesia berarti nilai ;(انمًٛخ)
72

 

Dengan demikian, evaluasi berarti penilaian akhir dalam proses 

pembelajaran untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu proses 

pembelajaran berhasil atau metode yang digunakan dalam 

pembelajaran. 

Sedangkan secara istilah evaluasi merupakan kegiatan yang 

terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu obyek dengan 

menggunakan instrument dan hasilnya dibandingkan dengan tolak 

ukur untuk memperoleh kesimpulan. 

Anne Anastasi mengartikan evaluasi sebagai “A systematic process 

of determining the extent to which instructional objectives are 

achieved by pupils”. Evaluasi bukan sekedar menilai suatu aktivitas 

secara spontan dan insidental, melainkan merupakan kegiatan untuk 
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menilai sesuatu secara terencana, sistematik, dan terarah berdasarkan 

atas tujuan yang jelas.
73

 

Dengan demikian, evaluasi  merupakan kegiatan untuk menilai 

sesuatu secara terencana, sistematik, dan terarah berdasarkan atas 

tujuan yang jelas. Untuk  mengetahui keadaan sesuatu obyek dengan 

menggunakan instrument dan hasilnya dibandingkan dengan tolak 

ukur untuk memperoleh kesimpulan. 

Witherington secara singkat merumuskan bahwa an evaluation is a 

declaration that something has or does not have value. Berdasarkan 

kutipan itu maka jelaslah bahwa mengevaluasi berarti memberi nilai, 

menetapkan apakah sesuatu bernilai atau tidak bernilai.
74

 

Dengan demikian, evaluasi merupakan cara mengevaluasi berarti 

memberi nilai, menetapkan apakah sesuatu bernilai atau tidak bernilai. 

Bahwa mengevaluasi berarti memberi nilai, menetapkan apakah 

sesuatu bernilai atau tidak bernilai. 

Wiersma dan Jurs berpendapat bahwa evaluasi adalah suatu proses 

yang mencakup pengukuran dan mungkin juga testing, yang juga berisi 

pengambilan keputusan tentang nilai. Pendapat ini sejalan dengan 

pendapat Arikunto yang menyatakan bahwa evaluasi merupakan 

kegiatan mengukur dan menilai. Kedua pendapat tersebut secara 
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implisit menyatakan bahwa evaluasi memiliki cakupan yang lebih luas 

daripada pengukuran dan testing.
75

 

Dengan demikian, Yang dimaksud evaluasi di sini yaitu penilaian 

seorang guru terhadap proses atau kegiatan belajar mengajar secara 

terencana, sistematik, dan terarah dengan menggunakan instrument dan 

hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh 

kesimpulan. 

Tahap ini merupakan kegiatan setelah pertemuan tatap muka 

dengan anak didik, di antaranya adalah: 

1) Menilai pekerjaan anak didik 

Penilaian adalah kegiatan yang tidak bisa dipisahkan dengan 

pekerjaan yang harus guru lakukan sesudah pengajaran. Jadi dalam 

hal ini pekerjaan yang dilakukan guru salah satunya adalah 

melaksanakan tes tertulis, lisan atau perbuatan, dengan pendekatan 

analisis kuantitatif dan kualitatif. 

2) Menilai pengajaran guru 

Penilaian ini diarahkan pada aspek antara lain gaya-gaya 

mengajar, struktur penyampaian, bahan pembelajaran, penggunaan 

metode, ketepatan perumusan tujuan pendidikan, ketepatan 

pemakaian alat dan alat bantu pengajaran. 
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3) Membuat perencanaan untuk pertemuan berikutnya 

Komponen-komponen yang perlu diperhatikan dalam 

perencanaan pengajaran adalah ketepatan perumusan tujuan 

pembalajaran, kesesuaian bahan dengan tujuan pembelajaran, 

pemilihan metode yang tepat, pemilihan alat pengajaran, pemilihan 

sumber belajar dan pemakaian prosedur, jenis dan evaluasi yang 

sesuai.
76

 

Dengan demikian, perencanaan untuk pertemuan adalah 

ketepatan perumusan tujuan pembelajaran, kesesuaian bahan 

dengan tujuan pembelajaran, pemilihan metode yang tepat, 

pemilihan alat pengajaran, pemilihan sumber belajar dan 

pemakaian prosedur, jenis dan evaluasi yang sesuai. 

Ada 3 alasan utama mengapa dalam kegiatan pendidikan selalu 

memerlukan evaluasi: Pertama, untuk mengetahui apakah tujuan 

pendidikan sudah tercapai dengan baik dan untuk memperbaiki 

serta mengarahkan pelaksanaan proses belajar mengajar. 

Kedua, kegiatan mengevaluasi terhadap hasil belajar 

merupakan salah satu ciri dari pendidik profesional. Satu pekerjaan 

dipandang memerlukan kemampuan profesional bila pekerjaan 

tersebut memerlukan pendidikan lanjut (Advanced Education) dan 

latihan khusus (Spesial Training). Pekerjaan pendidik professional 

meliputi: menyusun rencana belajar mengajar, mengorganisasikan, 
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menata mengendalikan, membimbing dan membina terlaksananya 

proses belajar mengajar secara relevan, efisien, dan efektif, menilai 

program dan hasil belajar, dan mendiagnosis faktor-faktor yang 

mempengaruhi tingkat keberhasilan proses belajar bagi dapat 

disempurnakannya proses belajar mengajar selanjutnya. 

Ketiga, untuk mengetahui kemajuan belajar peserta didik dan 

untuk mengetahui tingkat efisien metode-metode pendidikan yang 

dipergunakan pendidikan selama jangka waktu tertentu.
77

 

Dengan demikian, untuk mengetahui kemampuan peserta didik 

untuk mengetahui tingkat efisien metode yang digunakan dalam 

pembelajaran didalam kelas. 

Cronbach menjelaskan “evaluation used to improved the 

course while it is still fluid contributes more to improvement of 

education than evaluation used to appraise a product already on 

the market”. Cronbach nampaknya lebih menekankan fungsi 

evaluasi untuk perbaikan, sedangkan Scriven membedakan fungsi 

evaluasi menjadi dua macam, yaitu fungsi formatif dan fungsi 

sumatif. Fungsi formatif dilaksanakan apabila hasil yang diperoleh 

dari kegiatan evaluasi diarahkan untuk memperbaiki bagian 

tertentu. Sedangkan fungsi sumatif dihubungkan dengan 

penyimpulan mengenai kebaikan dari system secara keseluruhan. 
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Fungsi ini dapat dilaksanakan jika pengembangan program 

pembelajaran telah dianggap selesai.
78

 

Dengan demikian, evaluasi disini lebih menekankan terhadap nilai 

yang berguna sebagai perbaikan sedangkan menurut pendapat lainnya 

lebeih menekankan kepada perbaikan. Serta menyimpulkan dari 

berbagai komponen secara menyeluruh dalam tujuan yang ingin 

dicapai untuk kedepannya. 

C. Penelitian Yang Relevan/Penelitian Terdahulu 

Peneliti dalam  penelitiannya  meninjau  beberapa skripsi yang 

berhubungan dengan penelitian, yang meliputi diantaranya: 

1. Skripsi saudari Marhaya (UIN Alauddin Makassar 2013) yang berjudul 

“metode Pembelajaran Al-Qur‟an Hadis dan Problematikanya pada 

Siswa MTs Darul Hikmah Lenggo-lenggo Kecamatan Sinjai Timur 

Kabupaten Sinjai”. Adapun hasil penelitiannya menyatakan bahwa 

metode yang digunakan adalah metode ceramah, metode membaca, 

metode tanya jawab, metode menulis dan metode hafalan. 

Problematika terhadap penggunaan metode-metode yang digunakan 

adalah faktor asal sekolah, faktor kemampuan anak yang berbeda-

beda, faktor guru dalam menggunakan metode serta sarana dan 

prasarana yang terbatas.
79
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Perbedaan antara penelitian penulis dengan saudari Marhaya 

yaitu penulis meneliti pembelajaran Al-Qur‟an pada kegiatan 

ekstrakurikuler, sedangkan saudari Marhaya meneliti metode 

pembelajaran Al-Qur‟an Hadis dan problematika terhadap metode 

yang digunakan. 

2. Skripsi saudari Rizka Nurillah Septi (UIN Sunan Kalijaga 2009) yang 

berjudul “Problematika Pembelajaran Al-Qur‟an Hadis Dan Usaha 

Mengatasinya Di MTs Ma‟arif NU 05 Majasari Bukateja 

Purbalingga”. Adapun hasil penelitiannya menyatakan bahwa 

pembelajaran Al-Qur‟an Hadis belum sepenuhnya tercapai karena 

terdapat beberapa hambatan dalam pembelajaran yang ditimbulkan 

dari siswa, guru dan juga sarana pembelajaran.
80

 

Dalam skripsi tersebut perbedaannya adalah saudari Rizka 

Nurillah Septi meneliti pada pembelajaran mata pelajaran Al-Qur‟an 

Hadis, sedangkan penulis meneliti pada pembelajaran Al-Qur‟an pada 

kegiatan ekstrakurikuler. 

3. Skripsi saudara Faisal Himmawan (UIN Walisongo 2017) yang 

berjudul “Problematika Pembelajaran Membaca Al-Qur'an dengan 

Metode Qiro‟ati (Studi Kasus pada Siswa Kelas 5 Dan 6 Di SDN 1 

Montongsari Waleri Kendal)”. Adapun hasil penelitiannya 

menyatakan bahwa dalam pembelajaran membaca Al-Qur‟an dengan 
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metode qiro‟ati di SDN 1 Montongsari problematika yang 

berhubungan dengan tingkat perkembangan dan pengetahuan peserta 

didik, problematika yang berhubungan dengan penguasaan dan 

pengembangan materi, problematika yang berhubungan dengan 

pengelolaan kelas dan metode mengajar, dan problematika yang 

berhubungan dengan evaluasi.
81

 

Skripsi tersebut memiliki persamaan dengan penulis yakni sama-

sama meneliti pembelajaran Al-Qur‟an khususnya membaca. 

Perbedaannya adalah penelitian saudara Faisal Himmawan lebih fokus 

pada metode Qiro‟ati, sedangkan penulis fokus pada model 

pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran Al-Qur‟an. 

4. Skripsi saudari Ida Farida (UIN Syarif Hidayatullah 2010) yang 

berjudul “Pembelajaran Al-Qur‟an Dan Implementasinya Terhadap 

Kemampuan Membaca Al-Qur‟an Siswa SMP Islam Bait Al-Rahman”. 

Adapun  hasil penelitiannya menyatakan bahwa untuk mengetahui 

implementasi pembelajaran al-Qur‟an di SMP Islam Bait Al-Rahman 

untuk mengetahui kemampuan membaca al-Qur‟an siswa di SMP 

Islam Bait Al-Rahman.
82

 

Skripsi tersebut memiliki persamaan dengan penulis yaitu sama-

sama meneliti tentang pembelajaran al-Qur‟an khususnya membaca al-
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Qur‟an sedangkan perbedaanya adalah saudari Ida Farida 

menggunakan metode kuantitatif sedangkan penulis menggunakan 

metode kualitatif. 

5. Skripsi saudara Moh. Roisul Ma‟had (IAIN Tulung Agung 2018) yang 

berjudul “Meningkatkan Kualitas Membaca Al-Qur‟an Melalui 

Pembelajaran Al-Qur‟an Metode Thoriqory Di MI Plus Madani Pelas 

Kediri 2017“  Adapun hasil penelitian menyatakan bahwa  metode 

thoriqory membantu siswa dalam pembelajaran Al-Qur‟an di sekolah 

tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan siswa yang bacaanya sampai Al-

Qur‟an.
83

 

Skripsi tersebut memiliki persamaan dengan penulis yaitu 

membahas tentang pembelajaran dalam Al-Qur‟an sedangkan 

perbedaan dengan penulis ialah saudara Moh. Roisul Ma‟had 

menggunakan metode Thoriqory dalam pembelajarannya disekolah 

sehingga tampak sangat jelas perbedaannya. 

6. Skripsi saudari Adriani Usman (IAIN Manado 2017) yang berjudul 

“Penerapan Metode Iqra‟ Dalam Pembelajaran Al-Qur‟an Pada 

Siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Bitung” Adapun hasil 

penelitiannya menyatakan bahwa penerapan metode iqra dapat 

membantu dalam pengajaran Al-Qur‟an pada siswa di MI Negeri 
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Bitung. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah siswa yang  bacaannya  

telah sampai ditahap membaca Al-Qur‟an dengan baik dan benar.
84

 

Skripsi tersebut memiliki persamaan dengan penulis yaitu 

membahas tentang pembelajaran Al-Qur‟an sedangkan  perbedaan 

dengan saudari Adriani Usman yaitu beliau menggunakan metode iqra‟ 

dalam pembelajarannya sedangkan penulis lebih menyeluruh atau lebih 

bersifat umum. 

7. Skripsi saudari Ristyana Apri Rahmawati (IAIN Surakarta 2017) yang 

berjudul “Pelaksanaan Pembelajaran Membaca Al-Qur‟an Pada Usia 

Lanjut Dengan Buku 7 Seperdua Jam Bisa Membaca Al-Qur‟an 

Metode Tsaqifa Didukuh Sumberagung Bulu Sukoharjo Tahun 2017”. 

Adapun hasil penelitiannya menyatakan untuk mengetahui bagaimana 

pelaksanaan pembelajaran membaca Al-Qur‟an pada usia lanjut yang 

dilakukan pada 3 tahap yaitu: pertama bagaimana cara pengucapan, 

kedua kegiatan inti dengan menuliskan huruf hijaiyah serta yang ketiga 

penutup dengan sama-sama hamdala serta salam.
85

 

Skripsi tersebut memiliki persamaan dengan penulis yaitu 

membahas tentang pembelajaran Al-Qur‟an sedangkan perbedaannya 

dengan saudari Ristyana Apri Rahmawati yaitu objek penelitinya 
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beliau meneliti pada usia lanjut serta menggunakan metode tsaqifa 

sedangkan penulis meneliti pada anak-anak tingkat MTs Alkhairaat 

Komo Luar Manado.   
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pada dasarnya jenis penelitian ini adalah penelitian jenis kualitatif
86

. Jenis 

dan pendekatan ini utamanya digunakan untuk mendapatkan data natural terkait 

dengan pembelajaran Al-Qur‟an di MTs Alkhairaat Komo Luar Manado. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat penelitian 

Penelitian ini pada MTs Alkhairaat Komo Luar Manado yang terletak 

di jalan Sudirman 10 No. 18 Kelurahan Komo Luar Kecamatan Wenang 

Kabupaten Manado Provinsi Sulawesi Utara. Peneliti berusaha secara 

maksimal untuk memperoleh data secara utuh dan mendalam, walaupun 

demikian bila dalam proses analisis data ternyata ada kekurangan, maka 

peneliti terjun ke lapangan lagi untuk mencari kekurangan data yang 

dimaksud, begitu seterusnya sampai diperoleh data yang lengkap dan sesuai 

dengan apa yang di harapkan. 
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 Penelitian Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Lexy J. 

Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet. XXXVI; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2017, h. 4). Pandangan yang sama dikemukakan oleh Sugiyono  bahwa penelitian kualitatif adalah 

metode penelitian yang berlandaskan  pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada 

kondisi objek yang alami, dimana penelitian adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan 

data dilakukan secara gabungan,  analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian 

kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi  (Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan 

Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, Cet. XXV; Bandung: Alfabeta, 2017, h. 9) 
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2. Waktu penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan selama kurun waktu 6 bulan terhitung 

mulai tanggal 15 Januari sampai dengan  15 Maret 2019 (izin penelitian 

nomor In. 25/ F.II/ TL.00.1/ 141/ 2019), kemudian lanjut mulai tanggal 23 

Juli sampai dengan 23 September 2019. 

C. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data dalam penelitian ini meliputi dua aspek yaitu: 

a. Data Primer, yaitu : literatur yang membahas tentang pembelajaran 

Al-Qur‟an di MTs Alkhairaat Komo Luar Manado. 

b. Data Sekunder, yaitu : literatur lain yang menyangkut penelitian ini 

seperti kamus-kamus, buku-buku yang membahas tentang 

pembelajaran Al-Qur‟an, dan lain sebagainya. 

2.  Sumber data 

Jenis data yang akan dikumpulkan oleh peneliti dalam penelitian ini 

terbagi dalam dua jenis, yaitu: 

1) Data Kepustakaan, yaitu : data yang diperoleh dari literatur seperti 

buku, majalah, dan lain sebagainya. 

2) Data Lapangan, yaitu : data yang diperoleh dari hasil penelitian 

peneliti di lokasi penelitian. Karakteristik data lapangan yang 

dikumpulkan dapat di kategorikan dalam dua jenis, yaitu: 

a. Data Primer, yaitu : data lapangan yang mengungkapkan 

tentang pembelajaran Al-Qur‟an di MTs Alkhairaat Komo 
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Luar Manado, terutama yang diperoleh dari informan, yaitu 

satu orang Kepala Madrasah, dan beberapa orang pendidik, 

dan beberapa orang peserta didik. 

b. Data Sekunder, yaitu : data lapangan lain yang mendukung 

penelitian ini seperti sejarah berdirinya MTs Alkhairaat 

Komo Luar Manado, keadaan sarana dan prasarana dan lain 

sebagainya. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis data, yaitu data primer dan data 

sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan dengan menggunakan 

teknik dokumentasi, observasi dan wawancara. Data primer juga di istilahkan 

dengan data empiris, karena diperoleh dilapangan yang bersumber dari informan, 

peristiwa, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh 

melalui telaah literatur yang bersumber dari buku-buku, hasil-hasil penelitian, dan 

sumber-sumber informasi lainnya. 

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, 

mengunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu: observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. 

1. Observasi 

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan 

pengamatan terhadap obyek penelitian. Observasi dilaksanakan secara  

langsung  maupun tidak langsung. Observasi langsung adalah peneliti 

mengadakan pengamatan langsung di lapangan terhadap situasi dan gejala-
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gejala subjek yang diselidiki, baik pengamatan itu dilakukan dalam situasi 

yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan yang secara khusus telah 

dikondisikan. Sedangkan observasi tidak langsung adalah mengadakan 

pengamatan terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki. 

Penulis dalam hal ini menggunakan teknik observasi langsung (direct 

observation), yakni observasi yang dilakukan terhadap tenaga pendidik 

dan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Adapun obyek penelitian adalah 

siswa, tenaga pendidik, dan proses pembelajaran serta lingkungan MTs 

Alkhairaat Komo Luar Manado. 

2. Wawancara 

Metode ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

peneliti ingin mengetahui lebih mendalam tentang objek yang akan diteliti. 

Wawancara adalah perakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan 

pertanyaan dan terwawanara  yang memberikan jawaban atas pertanyaan 

itu. 

Tahap mula-mula interview  yaitu menanyakan serentetan pertanyaan 

yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam dalam mengorek 

keterangan lebih lanjut. Jawaban yang diperoleh biasanya meliputi semua 

masalah penelitian dengan keterangan yang lengkap dan mendalam. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah semua bahan yang tertulis yang telah 

dipersiapkan untuk memenuhi permintaan seorang penyelidik atau 
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peneliti. Dengan kata lain suatu teknik yang dilakukan dengan jalan 

mencatat data-data atau catatan resmi MTs Alkhairaat Komo Luar 

Manado. Dokumen  yang dikumpulkan  sebagai data pendukung dalam 

penulisan hasil penelitian ini, meliputi profil sekolah mengenai sejarah 

berdirinya sekolah (lokasi penelitian), jumlah pendidik dan peserta didik 

dan data lain yang diperlukan. 

E. Teknik  Analisis  Data 

Analisa data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan 

seluruh data yang tersedia  dari berbagai sumber, dan selesai pengumpulan data 

dalam periode tertentu.  

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut: 

1. Reduksi Data (Data Reduction)  

Mereduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting , dicari tema dan polanya dan 

membuang yang tidak perlu.
87

  Data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila 

diperlukan. Data-data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data 

melalui reduksi, yaitu data-data dari hasil observasi  dan wawancara, 

baik berupa kepada tenaga pendidik maupun siswa. Hasil wawancara 

dan observasi berupa persiapan guru, proses pembelajaran, evaluasi, 
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 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D,  

h. 247. 
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kesiapan siswa, ketertarikan siswa, ketertarikan siswa dengan proses 

pembelajaran dan kendala-kendala yang dirasakan siswa. 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Menurut Miles dan Huberman bahwa penyajian data adalah 

menyajikan sekumpulan  informasi yang tersusun yang memberikan 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. 

Menurut Sugiono dapat dilakukan dengan bentuk table, grafik, pie 

chart, pictogram  dan sejenisnya.melalui penyajian data tersebut, maka 

data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan 

mudah difahami.
88

 

Peneliti dalam penelitian ini melakukan penyajian data melalui 

uraian singkat atau ringkasan-ringkasan yang penting dari dua data 

yang telah direduksi untuk mendapatkan kesimpulan atau melakukan 

tindakan lanjutan. Data yang peneliti sajikan adalah data yang 

berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu data yang 

berhubungan dengan aplikasi debate active learning, baik menyangkut 

tenaga pendidik, siswa, administrasi, dan sarana-prasarana. 

3. Verifikasi data (Conclusion Drawing) dan Penarikan Kesimpulan 

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa verifikasi data dan 

penarikan kesimpulan sebagai berikut : Upaya  untuk mengartikan data 

yang ditampilkan dengan melibatkan pemahaman peneliti. Kesimpulan 
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 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, 

h. 249. 
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awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan tidak akan 

berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung 

pada tahap pengumpulan data berikutnya.
89

 

Dapat disimpulkan, bahwa data-data  yang  diperoleh dari hasil penelitian 

dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi, setelah dipilih dan disajikan 

maka ditarik suatu kesimpulan ini adalah temuan baru berupa gambaran tentang 

pelaksanaannya. 

F. Pengecekan Keabsahan Data 

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. 

Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada 

empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan (credibility), keteralihan 

(transferability), kebergantungan (dependabelity), dan kepastian (confirmability). 

Kriteria derajat kepercayaan (credibility) pemeriksaan datanya dilakukan 

dengan antara lain: 

1. Teknik perpanjangan keikutsertaan: peneliti tinggal dilapangan 

penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. 

2. Teknik ketekunan pengamatan: mencari secara konsisten interpretasi 

dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan 

atau tentative. 

3. Triangulasi: teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain. 
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 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D,  

h. 252.  
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4. Pengecekan anggota yang terlibat meliputi data, kategori analitis, 

penafsiran dan kesimpulan. 

Sedangkan kriteria derajat kebergantungan dan kepastian pemeriksaan 

dilakukan dengan teknik auditing. Pengertian teknik auditing itu sendiri adalah 

konsep bisnis khususnya di bidang fisikal yang dimanfaatkan untuk memeriksa 

kebergantungan dan kepastian data. 

G. Prosedur  Penelitian Atau Tahapan Penelitian 

Dalam prosedur  penelitian saya terdiri dari empat tahap yaitu, pra 

penelitian tahap sebelum  ke lapangan, tahap dalam proses penelitian, tahap dalam 

penyusunan, dan tahap dalam penyelesaian, adapun tahap-tahap yang peneliti 

deskripsikan sebagai berikut: 

1. Tahap Pra Penelitian 

Tahap ini meliputi kegiatan penentuan fokus penelitian yaitu dimulai 

sejak Juli 2018 dimana peneliti observasi ditempat penelitian, selanjutnya 

pada bulan Agustus mengajukan judul proposal penelitian hingga 

melakukan seminar proposal pada 27 November 2018.  

2. Proses Penelitian 

Setelah melewati tahap perbaikan dilanjutkan ke tahap selanjutnya 

yaitu tahap proses penelitian atau penelitian dilapangan, peneliti 

melakukan penelitian pada bulan Februarii 2019, pada tahap ini peneliti 

pelakukan pengumpulan data-data yang berkaitan dengan skripsi peneliti, 

data di peroleh dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. 
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3. Tahap Penyusunan 

Tahap penyusunan skripsi adalah tahap selanjutnya setelah 

didapatkannya hasil data dari proses penelitian lapangan, tahap 

penyusunan di lakukan sejak Februari sampai dengan September 2019. 

Tahap ini meliputi kegiatan penyusunan hasil penelitian dari semua 

rangkaian kegiatan pengumpulan data sampai pemberian makna data. 

Setelah itu melakukan konsultasi hasil penelitian dengan dosen 

pembimbing untuk mendapatkan perbaikan dan saran. 

4. Tahap penyelesaian 

Tahap penyelesaian yaitu adalah tahap akhir dari proses penelitian 

dimana skripsi yang telah selesai akan di paparkan kepada penguji skripsi 

dan untuk sampai di situ harus melewati beberapa tahap seperti seminar 

hasil skripsi, perbaikan atau revisi, konsultasi dengan pembimbing dan 

ujian skripsi. 

Adapun tahap-tahap penelitian, peneliti sajikan dalam bentuk matriks 

Tabel : 3.1 

 

No 

 

Kegiatan 

2018 2019 
Juli Ags Sep Nov Jan Feb Mar Juli Ags Sep Okt Nov Dea 

1. Tahap Pra Penelitian              

 a. Pengajuan Judul              

b. Observasi Awal              

c. Penyusunan Proposal              

d. Pengajuan Proposal              

e. Seminar Proposal              

f. Perbaikan Proposal                

g. Konsultasi Pembimbing                

2. Proses Penelitian               

 a. Turun Penelitian               

 b. Pengumpulan Data              

 c. Analisis Data              
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3. Tahap Penyusunan               

 a. Penyusunan Skripsi              

 b. Perbaikan Skripsi              

 c. Konsultasi Pembimbing              

4. Tahap Penyelesaian              

 a. Seminar Hasil              

 b. Perbaikan Skripsi              

 c. Konsultasi Pembimbing              

 d. Ujian Skripsi              
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Profil MTs Alkhairaat Komo Luar Manado 

MTs Alkhairaat Komo Luar Manado Sekolah ini berdiri sendiri pada 

tanggal 1 Januari 1972 dan pada tanggal 22 April 1978  diberi hak menurut 

hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dan di perbolehkan 

untuk mengikuti ujian persamaan madrasah Negeri. Pada tanggal 30 Desember 

2016 dari badan akreditas nasional sekolah/madrasah  menetapkan bahwa sekolah 

MTs Alkhairaat Komo Luar Manado Kec. Wenang kota Manado telah di akreditas 

dengan nilai peringkat A (AMAT BAIK) serta berdasarkan SK penetapan hasil 

akreditas BAP-S/M nomor 480/BAP-S/M/SULUT/XII/2016 sertifikat ini berlaku 

sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 desember 2021. 

1. Visi  MTs Alkhairaat Komo Luar Manado  

Mengembangkan kompetensi Madrasah sebagai wahana pembinaan 

generasi guna menyiapkan sumber daya insani yang berkualitas, berwawasan 

IPTEK dan IMTAQ. 

Indikator Visi:  

- Unggul dalam perolehan NEM. 

- Unggul dalam lomba kreativitas. 

- Unggul dalam kesenian dan olah raga. 

- Unggul dalam aktivitas keagamaan dan pengamalannya. 

- Unggul dalam disiplin dan tata tertib. 
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- Unggul dalam bidang komputer, Bahasa Arab dan bahasa Inggris 

2. Misi MTs Alkhairaat Komo Luar Manado  

- Melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang efektif. 

- Mengadakan pengajaran remedial dan pengayaan bagi siswa dalam 

meningkatkan  mutu kualitas siswa. 

- Menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif kepada seluruh  

komponen Madrasah. 

- Mengadakan bimbingan terhadap kemampuan berbahasa asing serta  

terampil menggunakan Komputer. 

- Mengadakan efektifitas pengajian, dakwah, dan belajar kelompok. 

3. Tujuan MTs Alkhairaat Komo Luar Manado 

- Peningkatan mutu pendidikan pada lima tahun kedepan dengan 

Indikator tercapainya nilai UN rata-rata menjadi 7,5 dengan 

pengajaran remedial, pengayaan dan kelompok belajar mandiri. 

- Meningkatkan prestasi dalam bidang seni dan olah raga, baik 

ditingkat regional maupun Nasional, terbentuknya siswa-siswi MTs 

Alkhairaat Komo Luar Manado yang berbudi pekerti luhur sesuai 

dengan etika dan budaya Bangsa. 

- Menciptakan suasana PBM yang kondusif dan meningkatkan 

koordinasi antara Madrasah dan orang tua siswa, sehingga dapat 

menekan angka putus sekolah sampai 0 %. 
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- 75% lulusan MTs Alkhairaat Komo Luar Manado dapat 

melanjutkan ketingkat SMU/SMK/MA Unggulan.
90

 

Dari paparan di atas maka penulis menyimpulkan bahwa MTs Alkhairaat 

Komo Luar Manado telah di akreditas dengan nilai peringkat A (AMAT BAIK), 

MTs Alkhairaat Komo Luar Manado memiliki visi yaitu mengembangkan 

kompetensi Madrasah sebagai wahana pembinaan generasi guna menyiapkan 

sumber daya insani yang berkualitas, berwawasan IPTEK dan IMTAQ. 

Sedangkan misi MTs Alkhairaat Komo Luar Manado yaitu melaksanakan 

kegiatan belajar mengajar yang efektif, mengadakan pengajaran remedial dan 

pengayaan bagi siswa dalam meningkatkan  mutu kualitas siswa, menumbuhkan 

semangat keunggulan secara intensif kepada seluruh  komponen Madrasah, 

mengadakan bimbingan terhadap kemampuan berbahasa asing serta terampil 

menggunakan komputer, mengadakan efektifitas pengajian, dakwah, dan belajar 

kelompok. 

B. Hasil Penelitian 

1. Model pembelajaran Al-Qur‟an di MTs Alkhairaat Komo Luar Manado 

Pada bagian ini, akan dipaparkan hasil temuan penelitian model 

pembelajaran Al-Qur‟an di MTs Alkhairaat Komo Luar Manado. Pembelajaran 

Al-Qur‟an dilakukan sejak tahun 2012 namun sempat terhenti dan kembali aktif 

pada tahun 2018 sampai sekarang.
91

 Waktu kegiatan pembelajaran Al-Qur‟an 

dimulai sejak pagi pada pukul 07.00 sampai 08.00 dimana anak-anak dipisahkan 
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 Sumber  Kepala Madrasah di MTs Alkhairaat Komo Luar Manado, 25 Februari 2019 

91
 Sriyulan Suangi, Kepala Madrasah di MTs Alkhairaat Komo Luar Manado, 

Wawancara di ruang guru MTs Alkhairaat Komo Luar Manado, 27 Agustus 2019, (Terlampir pada 

matriks wawancara poin 2.1 h. 130) 
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yang masih dalam tahap Iqro‟ dan yang sudah dalam tahap Al-Qur‟an.
92

 Untuk 

tempat pembelajaran Al-Qur‟an berada di dalam ruangan kelas VII. 

Dalam pembelajaran Al-Qur‟an di MTs Alkhairaat Komo Luar Manado 

biasanya dilakukan setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Serta setiap hari Jum‟at 

guru Al-Qur‟an Hadis memberikan tes kepada anak-anak untuk mengetahui 

tingkat kemajuan siswa dalam membaca Al-Qur‟an. Biasanya setelah 

melakukan apel pagi anak-anak disuruh untuk masuk ke kelas VII untuk 

melakukan pembelajaran  Al-Qur‟an serta biasanya dijaga oleh guru di dalam 

ruangan kelas. 

Metode yang digunakan dalam proses pembelajaran Al-Qur‟an 

menggunakan metode Iqro‟ serta menggunakan model tutor sebaya, yaitu siswa 

yang bacaan Al-Qur‟annya sesuai dengan tajwid setelah selesai mengaji 

diharuskan membimbing temannya yang masih Iqro‟ serta guru diharapkan 

untuk membimbing siswa dan mengontrol kegiatan pembelajaran Al-Qur‟an 

dikarenakan ketika guru tidak mengawasi siswa, siswa tidak akan mengaji dan 

lebih banyak bermain. Hal ini mengakibatkan pembelajaran Al-Qur‟an tidak 

terlaksana.
93

 

Dalam praktek di lapangan pembelajaran Al-Qur‟an berbeda dengan 

kebijakan kepala MTs Alkhairaat Komo Luar Manado. Kebijakan dari kepala 
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 Imam Syahroni, Guru Mata Pelajaran Bahasa Arab di MTs Alkhairaat Komo Luar 

Manado, Wawancara di ruang guru MTs Alkhairaat Komo Luar Manado, 07 September 2019 

(Terlampir pada matriks wawancara poin 2.1 h. 132) 
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 Sriyulan Suangi, Kepala Madrasah di MTs Alkhairaat Komo Luar Manado, 

Wawancara di ruang guru MTs Alkhairaat Komo Luar Manado, 27 Agustus 2019, (Terlampir pada 

matriks wawancara poin 4.1 h. 130) 
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MTs Alkhairaat Komo Luar Manado dalam pembelajaran Al-Qur‟an dikontrol 

oleh guru yang berkompeten dalam bidang Al-Qur‟an, namun ternyata 

pembelajaran Al-Qur‟an dikontrol oleh guru yang datang lebih awal datang ke 

sekolah. 

Digunakannya model tutor sebaya dikarenakan lebih mudah dalam 

pembelajaran Al-Qur‟an serta memberikan pemahaman yang lebih cepat 

dibandingkan menggunakan model yang lainnya.  

2. Pelaksanaan pembelajaran Al-Qur‟an di MTs Alkhairaat Komo Luar 

Manado 

Berdasarkan hasil temuan terkait pelaksanaan pembelajaran Al-Qur‟an 

di MTs Alkhairaat Komo Luar Manado peneliti kategorikan sebagai berikut: 

a. Persiapan pembelajaran Al-Qur‟an 

Dalam pembelajaran Al-Qur‟an di MTs Alkhairaat Komo Luar 

Manado dimulai dengan siswa mempersiapkan perangkat pembelajaran 

yaitu Iqro‟ dan Al-Qur‟an, selanjutnya kegiatan membaca Al-Qur‟an 

dilakukan dengan membaca Al-Qur‟an dan Iqro‟ secara bersama-sama 

dimana melanjutkan bacaan yang sudah dibaca kemarin.. Pembelajaran Al-

Qur‟an dilakukan sebelum KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) dimulai 

sebagai kegiatan literasi. Kegiatan pembelajaran Al-Qur‟an dilaksanakan 

jam 07.00 sampai 08.00 dan kegiatan evaluasi pembelajaran Al-Qur‟an 

dilakukan setiap satu minggu sekali yaitu dihari Jum‟at oleh guru mata 

pelajaran Al-Qur‟an Hadis dengan memanggil siswa satu persatu dengan 
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tujuan untuk mengetahui tingkat perkembangan siswa dalam pembelajaran 

Al-Qur‟an.
94

 

b. Pelaksanaan pembelajaran Al-Qur‟an 

Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran Al-Qur‟an dimulai 

dengan menyuruh anak-anak masuk dan berdoa. Selanjutnya Al-Qur‟an dan 

Iqro‟ dibagikan kemudian kegiatan pembelajaran Al-Qur‟an dimulai. Ketika 

pembelajaran, anak-anak dibagi menjadi dua bagian yaitu kelompok Iqro‟ 

dan kelompok Al-Qur‟an. Serta pelaksanaannya digabung dimana dalam 

membaca bacaannya secara bersama-sama serta dikoordinir oleh guru.
95

 

Dalam pelaksanaan pembelajaran Al-Qur‟an dimana siswa yang sudah Al-

Qur‟an dan cara membaca tajwidnya sudah benar memberikan arahan 

kepada siswa yang masih di Iqro‟.
96

 

c. Evaluasi pembelajaran Al-Qur‟an 

Dalam proses evaluasi pembelajaran Al-Qur‟an siswa disuruh maju 

satu persatu serta guru yang bersangkutan mengetes bacaan dari masing-

masing siswa. Guru menanyakan sampai dimana siswa membaca kemudian 
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menguji bacaannya, jika bacaan siswa sudah lancar maka guru akan 

melanjutkan bacaannya ke tingkat yang lebih tinggi lagi.
97

 

3. Dampak secara kualitatif pembelajaran Al-Qur‟an di MTs Alkhairaat 

Komo Luar Manado 

Dampak secara kualitatif mengenai pembelajaran Al-Qur‟an di MTs 

Alkhairaat Komo Luar Manado diharapkan kepada siswa-siswa agar menjadikan 

wadah bagi siswa sebagai media dan sarana dalam melatih dan membiasakan 

peserta didik untuk mencintai Al-Qur‟an. Pembelajaran  Al-Qur‟an di MTs 

Alkhairaat Komo Luar Manado tidak terlepas dari manajemen yang baik. 

Pengelolaan pembelajaran Al-Qur‟an di MTs Alkhairaat Komo Luar Manado 

meliputi perencanaan pembelajaran Al-Qur‟an, pelaksanaan pembelajaran Al-

Qur‟an, dan pengevaluasian pembelajaran Al-Qur‟an yang berfungsi sebagai 

pengontrol. 

Penerapan pembelajaran Al-Qur‟an di MTs Alkhairaat Komo Luar 

Manado di nilai belum berhasil karena berdasarkan hasil pengamatan dan 

laporan ada beberapa hal yang mengindikasikan hal tersebut yaitu sebagai 

berikut: 

a. Kurangnya motivasi siswa dalam belajar Al-Qur‟an 

b. Desain ruangan yang tidak ideal dalam belajar Al-Qur‟an 
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C. Pembahasan 

1. Model pembelajaran Al-Qur‟an di MTs Alkhairaat Komo Luar Manado 

Pembelajaran Al-Qur‟an dilakukan sejak tahun 2012 namun sempat 

terhenti dan kembali aktif pada tahun 2018 sampai sekarang.
98

 Pembelajaran Al-

Qur‟an ini adalah ide dari kepala MTs Alkhairaat Komo Luar Manado yaitu 

Sriyulan Suangi, S.Pd, pembelajaran Al-Qur‟an di MTs Alkhairaat Komo Luar 

Manado adalah upaya kepala MTs dalam melatih dan membiasakan peserta 

didik untuk mencintai Al-Qur‟an. Sriyulan Suangi, S.Pd menjelaskan  bahwa 

pembelajaran Al-Qur‟an ini di latar belakangi oleh peserta didik yang pada 

waktu itu sangat memerlukan perhatian dan tindakan. Beliau juga mengatakan 

bahwa pembelajaran Al-Qur‟an ini tidak termasuk ke dalam kurikulum sekolah 

tetapi dimasukkan dalam kegiatan literasi oleh sekolah.
99

 Terkait pernyataan di 

atas Ratna Salapa, S.Pd.I selaku guru Al-Qur‟an Hadis  juga menambahkan 

bahwa krisis membaca Al-Qur‟an  yang terjadi di MTs Alkhairaat Komo Luar 

Manado dalam hal minat membaca Al-Qur‟an seperti, ketidaktahuan siswa 

dalam hal membaca Al-Qur‟an  menjadi sebab di bentuknya pembelajaran Al-

Qur‟an.
100
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Kurangnya minat baca  peserta didik yang perlu mendapat perhatianlah 

yang mendorong kepala madrasah sehingga berinisiatif dibentuknya 

pembelajaran Al-Qur‟an secara mandiri sebagai upaya dalam melatih dan 

membiasakan peserta didik di MTs Alkhairaat Komo Luar Manado. Bahan ajar 

yang berupa Iqro‟ dan Al-Qur‟an disediakan oleh pihak sekolah. 

Mencermati kata-kata Sriyulan Suangi, S.Pd dan Ratna Salapa, S.Pd.I 

dalam konsep pendidikan Islam membaca  Al-Qur‟an adalah bagian yang 

terpenting pada proses pembelajaran anak. Betapa pentingnya membaca 

sehingga Nabi Muhammad saw, menyuruh untuk membaca. Sebagaimana Allah 

Azza wa Jalla berfirman dalam Q.S. Sad/38: 29. 

                                 

Terjemahnya 

Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh 

dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan 

supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai 

fikiran.
101

 

 

Pembelajaran  Al-Qur‟an biasanya dilakukan di ruangan kelas VII. Pada 

saat awal diadakan program pembelajaran Al-Qur‟an ini banyak alasan dari siswa 

yang tidak mau mengikuti pembelajaran Al-Qur‟an seperti siswa datang terlambat 

ke sekolah, siswa meminta izin ke toilet hingga tidak kembali lagi ke kelas.  

Seperti temuan observasi peneliti pada 2018 lalu, model pembelajaran Al-

Qur‟an yaitu dimana siswa di MTs Alkhairaat Komo Luar Manado menggunakan 

model pembelajaran Al-Qur‟an yaitu tutor sebaya, dengan menggunakan model 
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ini diharapkan siswa dapat cepat mengerti serta tidak adanya rasa canggung bagi 

siswa. 

Pembelajaran Al-Qur‟an di MTs Alkhairaat Komo Luar Manado 

mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan yang dulu. Hal ini dibuktikan 

dengan hasil observasi peneliti, dimana pembelajaran Al-Qur‟an dengan model 

tutor sebaya sudah mengalami kemajuan, terlihat dengan semakin rajinnya siswa 

dalam mengikuti pembelajaran Al-Qur‟an, siswa jarang terlambat dalam 

mengikuti pembelajaran Al-Qur‟an serta guru-guru yang bertugas mengontrol 

pembelajaran Al-Qur‟an lebih tegas sehingga siswa yang tidak mengikuti 

pembelajaran Al-Qur‟an diberikan ganjaran. Informasi ini  berdasarkan observasi 

peneliti pada penelitian tahun 2019. 

2. Pelaksanaan pembelajaran Al-Qur‟an di MTs Alkhairaat Komo Luar 

Manado 

Berdasarkan hasil temuan terkait Pelaksanaan pembelajaran Al-Qur‟an 

di MTs Alkhairaat Komo Luar Manado peneliti kategorikan sebagai berikut: 

a. Persiapan pembelajaran Al-Qur‟an 

Dalam pembelajaran Al-Qur‟an di MTs Komo Luar Manado dimulai 

dengan siswa mempersiapkan perangkat pembelajaran yaitu Iqro‟ dan Al-

Qur‟an selanjutnya kegiatan membaca Al-Qur‟an dilakukan dengan 

membaca Al-Qur‟an dan Iqro‟ dilakukan secara bersama-sama dimana 

melanjutkan bacaan yang sudah dibaca kemarin. Pembelajaran Al-Qur‟an 

dilakukan sebelum KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) dimulai sebagai 

kegiatan literasi. Kegiatan pembelajaran Al-Qur‟an dilaksanakan jam 07.00 
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sampai 08.00 dan kegiatan evaluasi pembelajaran Al-Qur‟an dilakukan 

setiap satu minggu sekali yaitu dihari Jum‟at oleh guru mata pelajaran Al-

Qur‟an Hadis dengan memanggil siswa satu persatu dengan tujuan untuk 

mengetahui tingkat perkembangan siswa dalam pembelajaran Al-Qur‟an.
102

 

Kurangnya fasilitas pelajaran Al-Qur‟an di MTs Komo Luar Manado 

jauh berbeda dengan fasilitas pelajaran Al-Qur‟an yang ideal pada 

umumnya, dimana pelajaran Al-Qur‟an memiliki ruangan tersendiri serta 

didesain sebaik mungkin, ada meja dan pembatas antara kelompok Iqro‟ dan  

Al-Qur‟an sehingga peserta didik dapat memanfaatkannya untuk lebih 

berkonsentrasi belajar dalam pembelajaran Al-Qur‟an. 

Berdasarkan informasi dari wawancara peneliti dengan guru mata 

pelajaran Al-Qur‟an Hadis yaitu Ratna Salapa, S.Pd.I dalam hal tidak 

terfasilitasinya ruangan, beliau menjelaskan bahwa ruangan-ruangan di MTs 

Komo Luar Manado tidak ada yang kosong, karena semua ruangan telah 

dipakai untuk kegiatan pembelajaran.
103

 

Berdasarkan keterangan di atas terkait dengan perencanaan dalam 

mencapai suatu target atau tujuan yang ingin dicapai sudah diajarkan oleh 

Islam, secara jelas terperinci  dalam Al-Qur‟an dan As-Sunnah sebagai 

pedoman untuk menindak lanjuti segala macam problematika kehidupan, hal 

ini terdapat pada Q.S. Al-Hasyr/59: 18. 
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Terjemahnya 

 

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah 

dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah 

diperbuatnya untuk hari esok (akhirat) dan bertakwalah 

kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa 

yang kamu kerjakan.
104

 

 

Dengan demikian, dalam persiapan pembelajaran Al-Qur‟an di MTs 

Alkhairaat Komo Luar Manado dimulai dengan siswa mempersiapkan 

perangkat pembelajaran yaitu Iqro‟ dan Al-Qur‟an selanjutnya kegiatan 

membaca Al-Qur‟an dilakukan dengan membaca Al-Qur‟an dan Iqro‟ 

dilakukan secara bersama-sama dimana melanjutkan bacaan yang sudah 

dibaca kemarin. 

b. Pelaksanaan pembelajaran Al-Qur‟an 

Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran Al-Qur‟an dimulai 

dengan menyuruh anak-anak masuk dan berdoa. Selanjutnya Al-Qur‟an dan 

Iqro‟ dibagikan kemudian kegiatan pembelajaran Al-Qur‟an dimulai. Dalam 

pembelajaran Al-Qur‟an anak-anak dibagi menjadi dua bagian yaitu 

kelompok Iqro‟ dan kelompok Al-Qur‟an. Serta pelaksanaannya digabung 

dimana dalam membaca bacaannya secara bersama-sama serta dikoordinir 

oleh guru yang lebih dahulu datang.
105
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Dalam pelaksanaan pembelajaran Al-Qur‟an di MTs Komo Luar 

Manado siswa yang sudah dalam tahap Al-Qur‟an dan cara membaca 

tajwidnya sudah benar memberikan arahan kepada siswa yang masih dalam 

tahap Iqro‟.
106

 Siswa tersebut membimbing temannya dengan model tutor 

sebaya diharapkan agar sekiranya siswa dapat cepat mengerti dan lebih cepat 

paham dalam pembelajaran Al-Qur‟an. 

Berdasarkan temuan dari pelaksanaan pembelajaran Al-Qur‟an, 

pembelajaran Al-Qur‟an di MTs Komo Luar Manado, menggunakan model 

pembelajaran tutor sebaya. Hal ini digunakan agar kiranya siswa lebih cepat 

mengetahui pembelajaran Al-Qur‟an serta termotivasi untuk mengamalkan 

Al-Qur‟an dalam kehidupan sehari-hari. 

c. Evaluasi pembelajaran Al-Qur‟an 

Evaluasi terhadap pembelajaran Al-Qur‟an ini dilakukan oleh guru 

mata pelajaran Al-Qur‟an Hadis yaitu Ratna Salapa, S.Pd.I. Terkait evaluasi, 

beliau menjelaskan bahwa evaluasi dilakukan setiap seminggu sekali dengan 

menggunakan tes tertulis dengan tes lisan. Tes tertulis dilakukan secara 

bersama-sama sedangkan tes lisan siswa  dipanggil satu persatu maju 

kedepan untuk menguji bacaannya.
107
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Dalam proses evaluasi pembelajaran Al-Qur‟an siswa disuruh maju 

satu persatu serta guru yang bersangkutan menguji bacaan dari masing-

masing siswa. Guru menanyakan sampai dimana siswa membaca kemudian 

mengetes bacaannya, jika bacaan siswa sudah lancar maka guru akan 

melanjutkan bacaannya ketingkat yang lebih tinggi lagi.
108

 

Evaluasi adalah bagian yang terpenting dalam suatu program, 

dimana melalui evaluasi kemajuan bahkan kemunduran suatu program dapat 

diketahui, sebagaimana menurut Prof. Dr. Ramayulis evaluasi merupakan 

suatu kegiatan untuk menentukan taraf kemajuan suatu pekerjaan.  Dalam 

Islam juga Allah memerintahkan manusia agar selalu mengevaluasi atau 

muhasabah diri agar menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya, hal ini di 

telah di jelaskan pada Q.S. Al-Hasyr/59: 18. 

Implementasi pembelajaran Al-Qur‟an oleh siswa juga tidak terlepas 

dengan peran guru-guru mata pelajaran, pembelajaran Al-Qur‟an hanya 

merupakan media dalam melatih membaca Al-Qur‟an. Sebelum terjun di 

pembelajaran Al-Qur‟an yang pertama kali ditanamkan guru yaitu dari mata-

mata pelajaran seperti Bahasa Arab, Fiqih, Akidah Akhlak dan Al-Qur‟an 

Hadis. Hal ini berdasarkan informasi guru mata pelajaran Al-Qur‟an Hadis 

yaitu Ratna Salapa, S.Pd.I. 

Terkait hal itu peneliti mewawancarai guru mata pelajaran Al-Qur‟an 

Hadis yaitu Ratna Salapa, S.Pd.I beliau menjelaskan bahwa dalam 

menanamkan nilai-nilai pelajaran Al-Qur‟an kepada anak-anak ada beberapa 
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hal yang diterapkan khususnya kepada siswa-siswi, salah satunya yaitu 

dengan melakukan pengajaran terus menerus mengingatkan tentang 

mencintai Al-Qur‟an, memberikan refleksi diri seperti menggambarkan 

bagaimana balasan bagi mereka yang gemar membaca Al-Qur‟an sebagai 

tujuan dari pembelajaran Al-Qur‟an.
109

 

Pernyataan di atas dibenarkan oleh siswa kelas VII yang bernama 

Arifuddin Nabil, terkait dengan pertanyaan dari tujuan dilakukannya 

kegiatan pembelajaran Al-Qur‟an agar siswa terbiasa dan mencintai Al-

Qur‟an serta mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari.
110

 

Hal ini juga peneliti dapatkan dari wawancara dengan siswi kelas 

VIII yang bernama Rahmawati Kiyai, tujuan pembelajaran Al-Qur‟an agar 

membiasakan siswa untuk membaca Al-Qur‟an karena kebanyakan para 

siswa sering bermain game.
111

 

Mencermati keterangan di atas evaluasi adalah bagian terpenting 

dalam melihat hasil dari sebuah program yang di terapkan, seperti halnya 

menurut Suharsimi Arikunto bahwa evaluasi merupakan salah satu 

komponen dari sistem pendidikan Islam yang harus dilakukan secara 

sistematik dan terencana sebagai alat untuk mengukur keberhasilan atau 
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target yang akan dicapai dalam proses pembelajaran.112 Secara umum 

pembelajaran Al-Qur‟an pada umumnya juga memiliki model evaluasi yang 

sama. Evaluasi oleh pengelola guru pelajaran pelajaran Al-Qur‟an Hadis 

dinilai sangat baik karena dilakukan secara berkala atau istiqomah. 

3. Dampak secara kualitatif pembelajaran Al-Qur‟an di MTs Alkhairaat 

Komo Luar Manado 

Dampak secara kualitatif mengenai pembelajaran Al-Qur‟an di MTs 

Alkhairaat Komo Luar Manado diharapkan kepada siswa-siswi agar menjadikan 

wadah sebagai media dan sarana dalam melatih dan membiasakan peserta didik 

untuk mencintai Al-Qur‟an. Pembelajaran  Al-Qur‟an di MTs Alkhairaat Komo 

Luar Manado tidak terlepas dari manajemen yang baik. Pengelolaan 

pembelajaran Al-Qur‟an di MTs Alkhairaat Komo Luar Manado meliputi 

perencanaan pembelajaran Al-Qur‟an, pelaksanaan pembelajaran Al-Qur‟an, 

dan pengevaluasian pembelajaran Al-Qur‟an yang berfungsi sebagai pengontrol. 

media pembelajaran Al-Qur‟an sebagai sarana untuk melatih dan membiasakan 

peserta didik untuk membaca Al-Qur‟an serta sebagai cara untuk mencintai Al-

Qur‟an. Menurut M. Fadil menjelaskan bahwa, pada hakikatnya pembelajaran 

Al-Qur‟an itu merupakan penyimpanan yang besar untuk kebudayaan manusia, 

terutama bidang kerohanian sebagai moril dan spiritual.113 

Dari data yang peneliti kumpulkan melalui hasil observasi, wawancara 

dan dokumentasi tentang penerapan pembelajaran Al-Qur‟an yang dilakukan di 
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MTs Alkhairaat Komo Luar Manado di nilai belum berhasil karena berdasarkan 

hasil pengamatan menunjukkan dan laporan bahwa sistem pengelolaan 

pembelajaran Al-Qur‟an ada beberapa hal yang mengindikasikan hal tersebut,  

yakni mulai dari kurangnya motivasi siswa dalam belajar Al-Qur‟an, desain 

ruangan yang tidak ideal dalam belajar Al-Qur‟an. 

a. Kurangnya motivasi siswa dalam belajar Al-Qur‟an 

Kendala yang dihadapi pembelajaran Al-Qur‟an yang dilakukan di 

MTs Alkhairaat Komo Luar Manado. kurangnya motivasi siswa dalam 

pembelajaran Al-Qur‟an ini terlihat dengan ketidakmauan siswa untuk 

mengulang-ulang kembali membaca Al-Qur‟an di rumah minimal setelah 

sholat fardhu. Sebagaimana mana hasil wawancara dengan ibu Sriyulan 

Suangi, S.Pd.I selaku kepala MTs Alkhairaat Komo Luar Manado beliau 

mengatakan bahwa kendala yang dihadapi dalam pembelajaran Al-Qur‟an 

dimana kurangnya motivasi siswa dalam membaca Al-Qur‟an. Jikalau 

setiap siswa mempunyai motivasi untuk membaca Al-Qur‟an maka 

pembelajaran Al-Qur‟an akan mudah karena terbiasa. Di samping itu guru 

juga harus sering memberikan motivasi kepada siswa agar siswa lebih 

rajin membaca Al-Qur‟an.114 

Pernyataan di atas dibenarkan oleh siswa kelas VII yang bernama 

Arifuddin Nabil, terkait dengan pertanyaan dari ketika berada di rumah 

saya jarang mendapatkan motivasi dari orang tua dikarenakan orang tua 
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saya sibuk bekerja serta tidak ada waktu mengajarkan membaca Al-Qur‟an 

lebih-lebih memberikan nasehat.
115

 

Hal ini juga peneliti dapatkan dari wawancara dengan siswi kelas 

VII yang bernama Asmiranda Septia Papehe menyatakan bahwa: 

Saya biasanya di rumah hanya dibiarkan begitu saja. Dimana orang 

tua saya hanya sibuk dengar pekerjaannya bahkan tidak pernah 

sama sekali dalam memberikan motivasi kepada saya.
116

 

 

Dengan demikian peneliti menyimpulkan bahwa kurangnya 

motivasi dari orang tua sangat mempengaruhi siswa dalam belajar 

membaca Al-Qur‟an, oleh karena itu kerjasama antara guru dan orang tua 

dibutuhkan agar siswa lebih semangat dalam belajar membaca Al-Qur‟an. 

b. Desain  ruangan yang tidak ideal dalam belajar Al-Qur‟an 

Belum tersedianya ruangan yang ideal dalam pembelajaran  Al-

Qur‟an membuat pembelajaran jadi kurang optimal. Di samping itu 

fasilitas yang disediakan oleh MTs Alkhairaat Komo Luar Manado masih 

minim seperti kursi, meja dan CCTV sebagai alat bantu pemantau peserta 

didik, hal ini karena pihak MTs Alkhairaat Komo Luar Manado belum 

bisa memfasilitasi. 

Sejalan dengan pendapat dari siswi kelas VII yaitu Asmiranda 

Septia Papehe, Proses pembelajaran menjadi kurang dipahami dikarenakan 
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kurangnya ruangan tempat pembelajaran Al-Qur‟an karena proses 

pembelajaran masih digabung.
117

 

Hal ini juga peneliti dapatkan dari wawancara dengan siswi kelas 

IX yang bernama Endah Wulandary, Apa yang diajarkan oleh guru 

terkadang tidak jelas dikarenakan dalam pembelajaran qur‟an ruangannya 

digabung sehingga kami kurang memahami pengarahan dari guru yang 

mengontrol pada saat pembelajaran Al-Qur‟an.
118

 

Dengan demikian dalam pembelajaran Al-Qur‟an ruangan yang 

digunakan dalam pembelajaran Al-Qur‟an masih minim fasilitas seperti 

kurangnya ruangan tersendiri bagi pembelajaran Al-Qur‟an, meja, kursi 

dan CCTV sebagai alat bantu pemantau peserta didik, hal ini terjadi karena 

pihak MTs Alkhairaat Komo Luar Manado belum bisa memfasilitasi 

dalam proses pembelajaran Al-Qur‟an sehingga pembelajaran Al-Qur‟an 

kurang maksimal dilakukan, disini bertolak belakang dengan misi MTs 

Alkhairaat Komo Luar Manado yaitu melaksanakan kegiatan belajar 

mengajar yang efektif. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian tentang “Pembelajaran Al-Qur‟an pada Kegiatan 

Ekstrakurikuler Di MTs Alkhairaat Komo Luar Manado”. penulis menyimpulkan: 

1. Model pembelajaran Al-Qur‟an di MTs Alkhairaat Komo Luar Manado 

Model pembelajaran Al-Qur‟an yaitu dimana siswa di MTs Alkhairaat 

Komo Luar Manado menggunakan model pembelajaran Al-Qur‟an tutor 

sebaya. Dengan menggunakan model ini diharapkan siswa dapat cepat 

mengerti serta tidak adanya rasa canggung. Pembelajaran Al-Qur‟an 

terhadap siswa di MTs Alkhairaat Komo Luar Manado mengalami 

peningkatan jika dibandingkan dengan yang dulu, hal ini dibuktikan 

dengan hasil observasi peneliti, dimana model pembelajaran Al-Qur‟an 

sekarang sudah mengalami kemajuan, terlihat siswa semakin rajin dalam 

mengikuti pembelajaran Al-Qur‟an, sudah mulai jarangnya siswa yang 

terlambat dalam mengikuti pembelajaran Al-Qur‟an serta guru-guru 

yang bertugas mengontrol pembelajaran Al-Qur‟an lebih tegas sehingga 

siswa yang tidak mengikuti pembelajaran Al-Qur‟an diberikan ganjaran.  

2. Pelaksanaan pembelajaran Al-Qur‟an di MTs Alkhairaat Komo Luar 

Manado. Dalam Pelaksanaan pembelajaran Al-Qur‟an di MTs Alkhairaat 

Komo Luar Manado peneliti kategorikan sebagai berikut: Persiapan 

pembelajaran Al-Qur‟an, dimulai dengan siswa mempersiapkan 
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perangkat pembelajaran yaitu Iqro‟ dan Al-Qur‟an dilanjutkan kegiatan 

membaca Al-Qur‟an dan Iqro‟ secara bersama-sama dimana melanjutkan 

bacaan yang sudah dibaca sebelumnya. Pembelajaran Al-Qur‟an 

dilaksanakan dari jam 07.00 sampai jam 08.00 sebelum KBM (Kegiatan 

Belajar Mengajar) dimulai sebagai kegiatan literasi. Dalam pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran Al-Qur‟an dimulai dengan menyuruh anak-anak 

masuk ke ruangan kelas VII dan berdoa. Selanjutnya Al-Qur‟an dan 

Iqro‟ dibagikan kemudian kegiatan pembelajaran Al-Qur‟an dimulai. 

Ketika pembelajaran, anak-anak dibagi menjadi dua kelompok yaitu 

kelompok Iqro‟ dan kelompok Al-Qur‟an. Dalam pelaksanaannya 

seluruh siswa membaca bacaannya secara bersama-sama dan dikoordinir 

oleh guru. Evaluasi pembelajaran Al-Qur‟an, dalam proses evaluasi 

pembelajaran Al-Qur‟an siswa disuruh maju satu persatu serta guru yang 

bersangkutan menguji bacaan dari masing-masing siswa. Guru 

menanyakan sampai dimana siswa membaca kemudian menguji 

bacaannya, jika bacaan siswa sudah lancar maka guru akan melanjutkan 

bacaannya ke tingkat yang lebih tinggi lagi. 

3. Dampak secara kualitatif pembelajaran Al-Qur‟an di MTs Alkhairaat 

Komo Luar Manado. Dampak secara kualitatif mengenai pembelajaran 

Al-Qur‟an di MTs Alkhairaat Komo Luar Manado diharapkan kepada 

siswa-siswa agar menjadikan wadah bagi siswa sebagai media dan 

sarana dalam melatih dan membiasakan peserta didik untuk mencintai 

Al-Qur‟an. Pembelajaran  Al-Qur‟an di MTs Alkhairaat Komo Luar 
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Manado tidak terlepas dari manajemen yang baik. Pengelolaan 

pembelajaran Al-Qur‟an di MTs Alkhairaat Komo Luar Manado 

meliputi perencanaan pembelajaran Al-Qur‟an, pelaksanaan 

pembelajaran Al-Qur‟an, dan pengevaluasian pembelajaran Al-Qur‟an 

yang berfungsi sebagai pengontrol. 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian di atas yang penulis lakukan, tidak salahnya jika 

peneliti memberikan beberapa saran sebagai masukan dalam pembelajaran Al-

Qur‟an di MTs Alkhairaat Komo Luar Manado sebagai berikut:  

1. Bagi pihak sekolah, agar untuk membuat regulasi tentang pembelajaran 

Al-Qur‟an atau mencantumkan pembelajaran Al-Qur‟an di dalam 

kurikulum sekolah, pembelajaran Al-Qur‟an dilakukan dengan metode 

Iqro‟. Serta hendaknya sekolah dan pihak orang tua  kiranya dapat 

bekerja sama untuk mengembangkan pembelajaran Al-Qur‟an agar lebih 

efektif lagi mendukung penerapan metode Iqro‟ dalam kegiatan yang 

berlangsung pada awal pembelajaran, memberikan sarana dan prasarana 

berupa ruangan yang menyenangkan dalam proses pembelajaran 

sehingga memudahkan guru dan memaksimalkan pembelajaran. 

2. Bagi guru, seorang guru agar selalu mengadakan hubungan baik dengan 

orang tua murid agar pembelajaran Al-Qur‟an menjadi maksimal, guru 

tidak perlu segan memberikan pujian serta reward kepada siswa agar 

mereka merasa dirinya mendapat penghargaan serta perhatian dari 
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seorang guru, hendaknya seorang guru memberikan motivasi agar bisa 

membuat siswa lebih semangat lagi. 

3. Bagi siswa, hendaknya lebih rajin dalam membaca Al-Qur‟an baik di 

sekolah maupun di rumah, siswa yang bacaannya masih Iqro‟ tidak perlu 

berkecil hati sebab jika hal itu ditekuni maka akan cepat bisa membaca 

Al-Qur‟an dengan baik dan benar. 
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PROFIL SEKOLAH 

A. Identitas 

1. Nama Sekolah   : MTs Alkhairaat Komo Luar Manado 

2. NPSN    : 40102859 

3. NSM    : 211176003008 

4. Jenjang Pendidikan   : MTs 

5. Status     : Swasta 

6. Alamat Sekolah  : Jalan Sudirman 10 No. 18 

Kelurahan    : Komo Luar 

Kecamatan    : Wenang 

Kab/Kota    : Manado 

Provinsi    : Sulawesi Utara 

Negara    : Indonesia 

B. Kepala sekolah 

Nama Lengkap  : Sriyulan Suangi, S.Pd  

NUPTK   : 3456758659300042 

NIP    :  198001242005012002 

Alamat    : Keluraahan Paniki 1 Kec Mapanget 

Tempat/tanggal lahir : Bolmong, 24 Januari 1980 

Pangkat/golongan : 3D 

Pendidikan Terakhir : S1 

Jurusan   : Pendidikan Matematika 

Nomor SK   : 017/KEP/YA-Alkhairaat-KL/III/2018 
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Tanggal SK   : 09 Maret 2018 

Yang mengeluarkan SK  : Yayasan Alkhairaat Komo Luar Manado 

C. Kurikulum Sekolah 

Kurikulum yang digunakan saat ini adalah Kurikulum 2013 dan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). MTs Alkhairaat Komo Luar Manado 

menggunakan dua kurikulum sebab kurikulum 2013 merupakan kurikulum baru 

dan buku-buku yang disediakan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia masih terbatas sehingga penerapannya di MTs Alkhairaat 

Komo Luar Manado yaitu pada kelas VII dan VIII menggunakan Kurikulum 2013 

sedangkan kelas IX menggunakan kurikulum KTSP. 

1. Struktur Kurikulum 

KOMPONEN 

KELAS DAN ALOKASI 

WAKTU 

VII VIII IX 

1.   MATA PELAJARAN    

1. Pendidikan Agama Islam: 

a  Qur‟an Hadis 

a. Akidah dan Akhlak Mulia 

b. Fikih 

c. SKI 

 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2. Pendidikan Kewarganegaraan dan 

Karakter Bangsa 
2 2 2 

3. Bahasa Indonesia 4 4 4 

4. Bahasa Inggris 4 4 4 

5. Bahasa Arab 2 2 2 

6. Matematika 4 4 4 
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7. Ilmu Pengetahuan Alam 4 4 4 

8. Ilmu Pengetahuan Sosial 4 4 4 

9. Seni Budaya 2 2 2 

10. Pend. Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 2 2 2 

11. Ketrampilan/Teknologi Informasi dan 

Komunikasi 
2 2 2 

12. Muatan Lokal 2 2 2 

13. Pengembangan Diri 2*) 2*) 2*) 

Jumlah 42 42 42 

 

2. Muatan Kurikulum 

Komponen Mata Pelajaran 

No 
Kelompok  

Mata Pelajaran 

Cakupan 

1. Pendidikan Agama Islam Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak 

mulia di MTs Alkhairaat Komo Luar Manado 

dimaksudkan untuk membentuk peserta didik 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak 

mulia. Meliputi : Al-Quran Hadits, Aqidah 

Akhlak, Fiqih, SKI dan Bahasa Arab. 
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No 
Kelompok  

Mata Pelajaran 

Cakupan 

2. Kewarganegaraan dan 

Kepribadian 

Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan 

karakter Bangsa di MTs Alkhairaat Komo Luar 

Manado dimaksudkan untuk peningkatan 

kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, 

hak, dan kewajibannya dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta 

peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia.  

Kesadaran dan wawasan termasuk wawasan 

kebangsaan, jiwa dan patriotisme bela negara, 

penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, 

kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan 

hidup, kesetaraan gender, demokrasi, tanggung 

jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan 

membayar pajak, dan sikap serta perilaku anti 

korupsi, kolusi, dan nepotisme. 

3. Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi 

Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan 

teknologi pada MTs Alkhairaat Komo Luar 

Manado dimaksudkan untuk memperoleh 

kompetensi dasar ilmu pengetahuan dan teknologi 

serta membudayakan berpikir ilmiah secara kritis, 

kreatif dan mandiri. 

4. Jasmani, Olahraga dan 

Kesehatan 

Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan 

kesehatan di MTs Alkhairaat Komo Luar Manado 

dimaksudkan untuk meningkatkan potensi fisik 

serta membudayakan sportivitas dan kesadaran 

hidup sehat. 

Budaya hidup sehat termasuk kesadaran, sikap, 



105 
 

 

No 
Kelompok  

Mata Pelajaran 

Cakupan 

dan perilaku hidup sehat yang bersifat individual 

ataupun yang bersifat kolektif kemasyarakatan 

seperti keterbebasan dari perilaku seksual bebas, 

kecanduan narkoba, HIV/AIDS, demam berdarah, 

muntaber, dan penyakit lain yang potensial untuk 

mewabah. 

 Estetika Kelompok mata pelajaran Estetika dimaksud 

untuk meningkatkan sensitifitas, kemampuan 

mengekpresikan dan kemampuan untuk 

mengapresisikan keindahan dan keharmonisan 

baik dalam kehidupan individu maupun 

kelompok sehingga mampu meninkmati dan 

menyukuri hidup dan mampu menciptakan 

kebersamaan yang harmonis 

 

D. Kondisi Dan Objektif Guru Dan Peserta Didik 

1. Keadaan guru 

Kita ketahui bahwa guru merupakan salah satu komponen pendidik. 

Sejak berdirinya sampai sekarang MTs Alkhairaat Komo Luar Manado 

memang mengalami kekurangan guru, baik untuk guru pelajaran agama 

maupun guru mata pelajaran umum ditingkat MTs.  

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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TABEL I. DAFTAR NAMA GURU 

No NAMA/NIP 
Jabatan/Tugas 

tambahan 
Status 

1 
Sriyulan Suangi, S.Pd/ 

198001242005012002 

Kepala Madrasah/ 

guru matematika 

GTY/ 

sertifiakasi 

2 
Maryam R. Babuta/ 

196004171986022001 

Guru IPS GT/ Sertifikasi 

3 
Hasna Elu/  

196201261986012002 

Guru bahasa Indonesia GT/ Sertifikasi 

4 

Mohamad Imam 

Syahroni, S.Pd.I/ 

196205121992031002 

Guru bahasa Arab dan 

penjas 

GT/ Sertifikasi 

5 

Nurnia HI Ibrahim/ 

196305051985122007 

Wakil Kepala 

Sekolah/ Guru bahasa 

Inggris 

GT/ Sertifikasi 

6 
Dra. Rukyat Pontoh/ 

196205211992032001 

Wali kelas VIII/ guru 

IPA 

GT/ Sertifikasi 

7 
Ratna Salapa, S.Pd.I Guru Fiqih dan Al-

Qur‟an Hadis 

Honorer 

8 Wita Oktaviani B. Amir, 

S.Pd 

Guru SKI dan Aqidah Honorer 

9 Hastuti Abdullah, S.Pd Guru PKn Honorer 

10 Padri Djaali Guru Seni Budaya Honorer 

 

2. Keadaan siswa 

MTs Alkhairaat Komo Luar Manado mendidik peserta didik laki-laki 

maupun perempuan, peserta didik yang masuk ke sekolah ini tidak saja 

berasal dari Lembaga Pendidikan Islam tapi ada juga yang berasal dari 

sekolah-sekolah umum negeri yang sudah tentu diselesaikan terlebih dahulu. 

Untuk lebih jelasnya berikut daftar jumlah peserta didik MTs 

Alkhairaat Komo Luar Manado. 
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TABEL II. DATA JUMLAH PESERTA DIDIK MTS ALKHAIRAAT 

KOMO LUAR MANADO 

Kelas  Jumlah Jumlah 

Laki-laki perempuan 

VII 11 9 20 

VIII 14 6 20 

IX 12 8 20 

Jumlah 37 23 60 

 

TABEL III. DATA JUMLAH PESERTA DIDIK YANG DI AL-QUR‟AN 

DAN DI IQRO‟ MTS ALKHAIRAAT KOMO LUAR MANADO 

Kelas  Jumlah 

Al-Qur‟an Iqro‟ 

VII 10 10 

VIII 8 12 

IX 14 6 

Jumlah 32 28 
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PEDOMAN OBSERVASI 

 

Dalam kegiatan observasi yang dilakukan, peneliti mengambil pembelajaran Al-

Qur‟an pada kegiatan ekstrakurikuler  di MTs Alkhairaat Komo Luar Manado 

yang meliputi: 

Aspek yang diamati yaitu: 

1. Mengamati bagaimana fasilitas di MTs Alkhairaat 

2. Mengamati bagiamana keadaan ruang belajar 

3. Mengamati bagaimana proses pembelajaran 

4. Mengamati bagaimana penilaian guru 

5. Mengamati bagaimana dampak pembelajaran 
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HASIL OBSERVASI 

 

1. Fasilitas yang ada di MTs Alkhairaat Komo Luar Manado belum 

memadai seperti kurangnya ruangan kelas, Al-Qur‟an dan Iqro‟, 

CCTV, perpustakaan dan UKS. 

2. Keadaan ruang belajar belum memadai seperti kurangnya meja dan 

kursi siswa sehingga dalam proses pembelajaran siswa menjadi tidak 

nyaman. 

3. Proses pembelajaran Al-Quran di MTs Alkhairaat Komo Luar Manado 

yaitu siswa menyiapkan perangkat pembelajaran yaitu Iqro‟ dan Al-

Qur‟an selanjutnya kegiatan membaca Al-Qur‟an dilakukan dengan 

membaca Al-Qur‟an dan Iqro‟ dilakukan secara bersama-sama, 

kemudian siswa yang bacaan Al-Qur‟annya sudah fasih ditunjuk oleh 

guru untuk membimbing siswa yang masih dalam tahap Iqro‟, serta 

guru mengontrol kegiatan pembelajaran Al-Qur‟an agar proses 

pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. 

4. Kegiatan evaluasi pembelajaran Al-Qur‟an dilakukan setiap satu 

minggu sekali yaitu dihari Jum‟at oleh guru mata pelajaran Al-Qur‟an 

Hadis dengan memanggil siswa satu persatu kemudian menguji 

bacaannya dengan tujuan untuk mengetahui tingkat perkembangan 

siswa dalam pembelajaran Al-Qur‟an. 

5. Dampak pembelajaran Al-Qur‟an di MTs Alkhairaat Komo Luar 

Manado diharapkan kepada siswa-siswi agar menjadikan wadah bagi 

siswa sebagai media dan sarana dalam melatih dan membiasakan 

peserta didik untuk mencintai Al-Qur‟an. 

 

 

 

 



124 
 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

PEMBELAJARAN AL-QUR’AN PADA KEGIATAN 

EKSTRAKURIKULER DI MTS ALKHAIRAAT KOMO LUAR MANADO 

 

RUMUSAN MASALAH: 

1. Bagaimana model pembelajaran Al-Qur‟an di MTs Alkhairaat Komo 

Luar Manado? 

2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran Al-Qur‟an di MTs Alkhairaat 

Komo Luar Manado? 

3. Bagaimana dampak secara kualitatif pembelajaran Al-Qur‟an di MTs 

Alkhairaat Komo Luar Manado? 

KEPALA MADRASAH 

1. Apa tujuan dilaksanakannya pembelajaran Al-Qur‟an di MTs Alkhairaat 

Komo Luar Manado? 

2. Sejak kapan pembelajaran Al-Qur‟an ini dimulai?  

3. Apa alasan digunakannya buku atau metode Iqro‟ dalam pembelajaran 

Al-Qur‟an di MTs Alkhairaat Komo Luar Manado? 

4. Model pembelajaran apa yang digunakan dalam pembelajaran Al-Qur‟an 

di MTs Alkhairaat Komo Luar Manado? 

5. Kapan pelaksanaan pembelajaran Al-Qur‟an di MTs Alkhairaat Komo 

Luar Manado dimulai? 

6. Apa kendala dalam pembelajaran Al-Qur‟an di MTs Alkhairaat Komo 

Luar Manado? 
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HASIL WAWANCARA 

 

1. Tujuan dilaksanakan pembelajaran Al-Qur‟an di MTs Alkhairaat Komo 

Luar Manado adalah sebagai pembiasaan siswa agar aktif mengaji 

(membaca Al-Qur‟an), sedangkan siswa yang tidak ikut pembelajaran Al-

Qur‟an diberikan ganjaran dan untuk siswa yang terlambat diharuskan 

membaca Al-Qur‟an atau Iqro‟ sesuai dengan halaman yang sudah 

ditentukan oleh guru 

2. Pembelajaran Al-Qur‟an dilakukan sejak tahun 2012 namun sempat 

terhenti dan kembali aktif pada tahun 2018 sampai sekarang. 

3. Alasan digunakannya buku Iqro‟ dalam pembelajaran Al-Qur‟an agar 

mempermudah siswa dalam belajar membaca Al-Qur‟an, diharapkan siswa 

mudah mengerti dan sebagai langkah untuk memberantas buta huruf Al-

Qur‟an. 

4. Menggunakan model tutor sebaya, yaitu siswa yang bacaan Al-Qur‟annya 

sesuai dengan ilmu tajwid setelah selesai mengaji ditunjuk oleh guru untuk 

membimbing temannya yang masih dalam tahap Iqro‟. 

5. Pembelajaran Al-Qur‟an dilakukan sebelum KBM (Kegiatan Belajar 

Mengajar) dimulai sebagai kegiatan literasi. Kegiatan pembelajaran Al-

Qur‟an dilaksanakan jam 07.00 sampai 08.00 setiap hari senin sampai 

sabtu. 

6. Kendala yang dihadapi dalam pembelajaran Al-Qur‟an dimana kurangnya 

motivasi siswa dalam membaca Al-Qur‟an. Jikalau setiap siswa 

mempunyai motivasi untuk membaca Al-Qur‟an maka pembelajaran Al-

Qur‟an akan mudah karena terbiasa. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

PEMBELAJARAN AL-QUR’AN PADA KEGIATAN 

EKSTRAKURIKULER DI MTS ALKHAIRAAT KOMO LUAR MANADO 

 

RUMUSAN MASALAH: 

1. Bagaimana model pembelajaran Al-Qur‟an di MTs Alkhairaat Komo 

Luar Manado? 

2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran Al-Qur‟an di MTs Alkhairaat 

Komo Luar Manado? 

3. Bagaimana dampak secara kualitatif pembelajaran Al-Qur‟an di MTs 

Alkhairaat Komo Luar Manado? 

GURU 

1. Apa tujuan diadakan kegiatan pembelajaran Al-Qur‟an di MTs 

Alkhairaat Komo Luar Manado?  

2. Kapan waktu kegiatan pembelajaran Al-Qur‟an khususnya di MTs 

Alkhairaat Komo Luar Manado? 

3. Apa alasan digunakannya buku Iqro‟ dalam pembelajaran Al-Qur‟an ini?  

4. Bagaimana gambaran umum atau pelaksanaan kegiatan pembelajaran 

Al-Qur‟an di MTs Alkhairaat Komo Luar Manado? 

5. Apakah materi yang disampaikan sesuai dengan materi yang ada dalam 

buku Iqro‟? 

6. Metode apa yang digunakan dalam pembelajaran Al-Qur‟an? 

7. Bagaimana evaluasi yang dilakukan dalam kegiatan pembelajaran Al-

Qur‟an di MTs Alkhairaat Komo Luar Manado?  

8. Apa saja yang menjadi kendala dalam proses pembelajaran Al-Qur‟an di 

MTs Alkhairaat Komo Luar Manado? 

9. Apa dampak pembelajaran Al-Qur‟an di MTs Alkhairaat Komo Luar 

Manado? 
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HASIL WAWANCARA 

 

1. Tujuan diadakan kegiatan pembelajaran Al-Qur‟an agar membiasakan 

siswa gemar membaca Al-Qur‟an dimana Al-Qur‟an sebagai pedoman 

manusia hidup di dunia dan akhirat. Dan untuk mempermudah guru 

mengajar khususnya dibidang Agama, misalnya mata pelajaran yang 

berhubungan dengan tulisan Arab. 

2. Waktu kegiatan pembelajaran Al-Qur‟an dimulai sejak pagi pada pukul 

07.00 sampai 08.00, dimana siswa dibagi menjadi dua kelompok yaitu 

kelompok yang masih dalam tahap Iqro‟ dan kelompok yang sudah dalam 

tahap Al-Qur‟an. Kegiatan pembelajaran Al-Qur‟an dilakukan setiap hari 

senin sampai sabtu di ruang kelas VII. 

3. Alasan digunakannya buku Iqro‟ dalam pembelajaran Al-Qur‟an agar 

lebih mudah dan cepat untuk bisa membaca Al-Qur‟an . 

4. Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran Al-Qur‟an dimulai dengan 

menyuruh siswa masuk ke kelas VII dan berdoa. Selanjutnya Al-Qur‟an 

dan Iqro‟ dibagikan, pelaksanaannya digabung dimana dalam membaca 

bacaannya secara bersama-sama. Kemudian siswa yang sudah dalam tahap 

Al-Qur‟an dan cara membaca tajwidnya sudah benar ditunjuk oleh guru 

untuk memberikan arahan kepada siswa yang masih dalam tahap Iqro‟. 

5. Materi yang disampaikan tidak sesuai dengan materi yang ada di dalam 

Iqro‟, dimana guru hanya mengharuskan siswa untuk membaca Al-Qur‟an 

atau Iqro‟ apabila ada siswa yang bacaannya salah guru membenarkan 

bacaannya. 

6. Metode yang digunakan dalam pembelajaran Al-Qur‟an yaitu 

menggunakan metode Iqro‟ dikarenakan menggunakan metode ini lebih 

gampang dan lebih efisien dalam pembelajaran Al-Qur‟an. 

7. Evaluasi yang dilakukan setiap seminggu sekali untuk tes lisan yaitu hari 

Jum‟at, siswa di panggil satu persatu maju ke depan untuk diuji 

bacaannya. Sedangkan tes tertulis dilakukan secara bersama-sama ketika 

ada pelajaran Al-Qur‟an Hadis. 
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8. Kendala yang dihadapi dalam pembelajaran Al-Qur‟an dimana kurangnya 

motivasi siswa dalam membaca Al-Qur‟an. Jikalau setiap siswa 

mempunyai motivasi untuk membaca Al-Qur‟an maka pembelajaran Al-

Qur‟an akan mudah karena terbiasa.  Serta kurangnya keseriusan dari 

siswa dalam pembelajaran Al-Qur‟an dikarenakan ketika siswa membaca 

Iqro‟ sering  lupa dengan huruf-huruf hijaiyah yang akan dibaca. 

9. Dampak pembelajaran Al-Qur‟an di MTs Alkhairaat Komo Luar Manado 

diharapkan kepada siswa-siswi agar menjadikan wadah bagi siswa sebagai 

media dan sarana dalam melatih dan membiasakan peserta didik untuk 

mencintai Al-Qur‟an. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

PEMBELAJARAN AL-QUR’AN PADA KEGIATAN 

EKSTRAKURIKULER DI MTS ALKHAIRAAT KOMO LUAR MANADO 

 

RUMUSAN MASALAH: 

1. Bagaimana model pembelajaran Al-Qur‟an di MTs Alkhairaat Komo 

Luar Manado? 

2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran Al-Qur‟an di MTs Alkhairaat 

Komo Luar Manado? 

3. Bagaimana dampak secara kualitatif pembelajaran Al-Qur‟an di MTs 

Alkhairaat Komo Luar Manado? 

SISWA 

 

1. Apakah adik mengetahui tujuan diadakannya kegiatan pembelajaran Al-

Qur‟an di MTs Alkhairaat Komo Luar Manado? 

2. Kapan pelaksanaan pembelajaran Al-Qur‟an di MTs Alkhairaat Komo 

Luar Manado? 

3. Bagaimana cara guru mengajar di MTs Alkhairaat Komo Luar Manado?  

4. Apakah adik sering diberikan motivasi oleh orang tua dalam kegiatan 

pembelajaran Al-Qur‟an di MTs Alkhairaat Komo Luar Manado?  

5. Apakah dalam proses pembelajaran Al-Qur‟an tersebut mudah 

dipahami? 

6. Apakah adik aktif dalam mengikuti pembelajaran Al-Qur‟an ini?  

7. Apakah pembelajaran Al-Qur‟an menggunakan buku Iqro‟ dapat 

mempermudah adik dalam belajar membaca Al-Qur‟an? 
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HASIL WAWANCARA 

 

1. Tujuan dilakukannya kegiatan pembelajaran Al-Qur‟an agar siswa terbiasa 

dan mencintai Al-Qur‟an serta mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Kegiatan pembelajaran dilakukan pada jam 07.00 sampai 08.00. 

3. Pembelajaran yang diberikan oleh guru kadang kurang dipahami oleh 

siswa dikarenakan dalam pembelajaran digabung  siswa yang masih dalam 

tahap Iqro‟ dan Al-Qur‟an. 

4. Ketika berada dirumah jarang mendapatkan motivasi dari orang tua 

dikarenakan orang tua sibuk bekerja serta tidak ada waktu mengajarkan 

membaca Al-Qur‟an lebih-lebih memberikan nasehat. 

5. Apa yang di ajarkan oleh guru terkadang tidak jelas dikarenakan dalam 

pembelajaran Al-Qur‟an ruangannya digabung sehingga kami kurang 

memahami pengarahan dari guru yang mengontrol pada saat pembelajaran 

Al-Qur‟an. 

6. Siswa aktif mengikuti pembelajaran Al-Qur‟an setiap hari, meskipun 

siswa yang terlambat masuk sekolah dapat ganjaran yaitu membaca Al-

Qur‟an atau Iqro‟ di kantor. 

7. Menggunakan buku Iqro' mempermudah siswa dalam pembelajaran Al-

Qur‟an karena mudah dipahami. 
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MATRIKS 

PEDOMAN WAWANCARA 

(Pembelajaran Al-Qur‟an Di MTs Alkhairaat Komo Luar  Manado) 

No Daftar Pertanyaan Kepada Waktu Hasil Wawancara 

1. Apa tujuan 

dilaksanakannya 

pembelajaran Al-

Qur‟an di MTs 

Alkhairaat Komo Luar 

Manado? 

Sriyulan Suangi, 

S.Pd 

(Kepala Madrasah) 

27 Agustus 

2019 

1.1 Tujuan pelaksanaan 

pembelajaran Al-Qur‟an di MTs 

Alkhairaat Komo Luar Manado 

merupakan kegiatan ekstrakurikuler 

sebagai pembiasaan siswa yang aktif 

mengaji, sementara untuk siswa 

yang tidak ikut pembelajaran 

mengaji diberikan ganjaran dan 

sementara untuk siswa yang 

terlambat diharuskan untuk 

membaca Al-Qur‟an atau Iqro‟ 

sesuai dengan halaman yang sudah 

ditentukan. 

2. Sejak kapan 

pembelajaran Al-

Qur‟an ini dimulai?  

 

 

 

 27 Agustus 

2019 

2.1  Waktu pembelajaran Al-Qur‟an 

dimulai dari jam 07.00 sampai 08.00 

kegiatan dilakukan mulai hari senin 

sampai sabtu.  Pembelajaran Al-

Qur‟an dilakukan sejak tahun 2012 

namun sempat terhenti dan kembali 

aktif pada tahun 2018 sampai 

sekarang. 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apa alasan 

digunakannya buku 

atau metode Iqro‟ 

dalam pembelajaran 

Al-Qur‟an di MTs 

Alkhairaat Komo Luar 

Manado? 

 27 Agustus 

2019 

3.1 Alasan digunakannya buku Iqro‟ 

dalam pembelajaran Al-Qur‟an agar 

mempermudah siswa dalam 

pembelajaran Al-Qur‟an diharapkan 

agar siswa mudah mengerti sebagai 

langkah memberantas buta huruf Al-

Qur‟an serta siswa yang masih di 

Iqro‟ dibimbing oleh siswa dan guru 

agar cepat bisa membaca Al-Qur‟an 

dikarenakan siswa yang masih di 

Iqro‟ kurang lebih berjumlah 20 

siswa. Hal ini juga yang memotivasi 

saya agar memberantas buta aksara 

terhadap baca Al-Qur‟an. 

4.  Model pembelajaran 

apa yang digunakan 

dalam pembelajaran 

Al-Qur‟an  di MTs 

Alkhairaat Komo Luar 

 27 Agustus 

2019 

4.1 menggunakan model tutor 

sebaya, yaitu siswa yang bacaan Al-

Qur‟annya sesuai dengan tajwid 

setelah selesai mengaji diharuskan 

membimbing temannya yang masih 
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Manado? Iqro‟ serta guru diharapkan untuk 

membimbing siswa dan mengontrol 

kegiatan pembelajaran Al-Qur‟an 

dikarenakan ketika guru tidak 

mengawasi siswa, siswa tidak akan 

mengaji dan lebih banyak bermain. 

Hal ini mengakibatkan pembelajaran 

Al-Qur‟an tidak terlaksana. 

5. Kapan pelaksanaan 

pembelajaran Al-

Qur‟an khususnya 

untuk di MTs 

Alkhairaat Komo Luar 

Manado? 

 27 Agustus 

2019 

5.1 Dalam pembelajaran Al-Qur‟an 

di MTs Komo Luar Manado dimulai 

dengan siswa mempersiapkan 

perangkat pembelajaran yaitu Iqro‟ 

dan Al-Qur‟an selanjutnya kegiatan 

membaca Al-Qur‟an dilakukan 

dengan membaca Al-Qur‟an dan 

Iqro‟ dilakukan secara bersama-

sama dimana melanjutkan bacaan 

yang sudah dibaca kemarin. 

Pembelajaran Al-Qur‟an dilakukan 

sebelum KBM (Kegiatan Belajar 

Mengajar) dimulai sebagai kegiatan 

literasi. Kegiatan pembelajaran Al-

Qur‟an dilaksanakan jam 07.00 

sampai 08.00 dan kegiatan evaluasi 

pembelajaran Al-Qur‟an dilakukan 

setiap satu minggu sekali yaitu 

dihari Jum‟at oleh guru mata 

pelajaran Al-Qur‟an Hadis dengan 

memanggil siswa satu persatu 

dengan tujuan untuk mengetahui 

tingkat perkembangan siswa dalam 

pembelajaran Al-Qur‟an. 

6. Apa kendala dalam 

pembelajaran Al-

Qur‟an di MTs 

Alkhairaat Komo Luar 

Manado? 

 27 Agustus 

2019 

6.1  Kendala yang dihadapi dalam 

pembelajaran Al-Qur‟an dimana 

kurangnya motivasi siswa dalam 

membaca Al-Qur‟an. Jikalau setiap 

siswa mempunyai motivasi untuk 

membaca Al-Qur‟an maka 

pembelajaran Al-Qur‟an akan 

mudah karena terbiasa. Disamping 

itu guru juga harus sering 

memberikan motivasi kepada siswa 

agar siswa lebih rajin membaca Al-

Qur‟an. 
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MATRIKS 

PEDOMAN WAWANCARA 

(Pembelajaran Al-Qur‟an Di MTs Alkhairaat Komo Luar  Manado) 

No Daftar Pertanyaan Narasumber Waktu Hasil Wawancara 

1. Apa tujuan diadakan 

kegiatan pembelajaran 

Al-Qur‟an di MTs 

Alkhairaat Komo Luar 

Manado? 

Imam Syahroni, 

S.Pd.I 

(Guru Bahasa 

Arab) 

 

 

 

Wita Oktaviani 

Amir, S.Pd 

(Guru Aqidah 

Akhlak) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ratna Salapa, 

S.Pd.I 

(Guru Al-Qur‟an 

Hadis) 

07 september 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Tujuan diadakan kegiatan 

pembelajaran Al-Qur‟an agar 

membiasakan siswa gemar membaca 

Al-Qur‟an dimana Al-Qur‟an 

sebagai pedoman manusia hidup di 

dunia dan akhirat. 

 

1.2  Tujuan kegiatan pembelajaran 

Al-Qur‟an sebagai  sekolah yang 

berbasis Madrasah  di harapkan 

setiap siswa agar bisa membaca Al-

Qur‟an. Dikarenakan orang tua 

siswa yang ada di alkhairaat komo 

sibuk bekerja sampai lupa 

memberikan pelajaran tentang Al-

Qur‟an di rumah. Tujuan lain dari 

pembelajaran Al-Qur‟an ialah untuk 

melatih siswa agar lebih gemar 

membaca Al-Qur‟an di rumah serta 

siswa akan mencintai Al-Qur‟an dan 

mengamalkannya agar mendapat 

pahala. 

 

1.3 Tujuan diadakan kegiatan 

pembelajaran Al-Qur‟an untuk 

mempermudah mengajar khususnya 

dibidang agama, misalnya mata 

pelajaran yang berhubungan dengan 

tulisan Arab. Menumbuhkan dalam 

hal minat membaca Al-Qur‟an 

seperti, ketidaktahuan siswa dalam 

hal membaca Al-Qur‟an  menjadi 

sebab di bentuknya pembelajaran 

Al-Qur‟an.  

2. Kapan waktu kegiatan 

pembelajaran Al-

Qur‟an khususnya di 

MTs Alkhairaat Komo 

Luar Manado? 

Imam Syahroni, 

S.Pd.I 

(Guru Bahasa 

Arab) 

 

 

07 september 

2019 

 

2.1  Waktu kegiatan pembelajan Al-

Qur‟an dimulai sejak pagi pada 

pukul 07.00 sampai 08.00 dimana 

anak-anak dipisahkan mana yang 

Iqro‟ dan mana yang Al-Qur‟an. 
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Wita Oktaviani 

Amir, S.Pd 

(Guru Aqidah 

Akhlak) 

 

 

 

 

 

Ratna Salapa, 

S.Pd.I 

(Guru Al-Qur‟an 

Hadis) 

2.2 Waktu kegiatan pembelajaran 

Al-Qur‟an di lakukan sebelum 

kegiatan belajar mengajar serta 

dikumpulkan pada satu kelas. Yang 

Iqro‟ dikumpulkan dikelompok yang 

Iqro‟ dan yang Al-Qur‟an 

dikumpulkan dikelompok yang  Al-

Qur‟an.  

 

2.3  Waktu kegiatan pembelajaran 

setiap pagi sebelum kegiatan belajar 

mengajar dilaksanakan. 

3. Apa alasan 

digunakannya buku 

Iqro‟ dalam 

pembelajaran Al-

Qur‟an ini?  

 

Imam Syahroni, 

S.Pd.I 

(Guru Bahasa 

Arab) 

 

 

 

 

 

 

 

Wita Oktaviani 

Amir, S.Pd 

(Guru Aqidah 

Akhlak) 

 

 

 

Ratna Salapa, 

S.Pd.I 

(Guru Al-Qur‟an 

Hadis) 

07 september 

2019 

 

3.1 Alasan digunakannya buku Iqro‟ 

dalam pembelajaran Al-Qur‟an agar 

lebih mudah dan cepat untuk bisa 

membaca Al-Qur‟an dimana guru 

tersebut memberikan pengarahan 

yang kemudian diikuti oleh seluruh 

siswa untuk mempersingkat waktu 

dan mempermudah pembelajaran 

Al-Qur‟an. 

 

3.2  Alasan digunakan buku Iqro‟ 

dalam pembelajaran Al-Qur‟an 

bertujuan agar menyelaraskan 

seluruh siswa dalam pembelajaran 

Al-Qur‟an dikarenakan ada siswa 

pindahan sekolah non muslim serta 

tidak tahu membaca sama sekali. 

 

3.3  Alasan digunakan buku Iqro‟ 

dalam pembelajaran Al-Qur‟an agar 

supaya siswa cepat dalam 

memahami Al-Qur‟an, kalo 

materinya dibagi menjadi dua ada 

yang Al-Qur‟an dan ada yang Iqro‟. 

4. Bagaimana gambaran 

umum atau 

pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran Al-

Qur‟an di MTs 

Alkhairaat Komo Luar 

Manado? 

Imam Syahroni, 

S.Pd.I 

(Guru Bahasa 

Arab) 

 

 

 

 

 

07 september 

2019 

 

4.1     Dalam pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran Al-Qur‟an dimulai 

dengan menyuruh anak-anak masuk 

dan berdoa. Selanjutnya Al-Qur‟an 

dan Iqro‟ dibagikan kemudian 

kegiatan pembelajaran Al-Qur‟an 

dimulai. Ketika pembelajaran anak-

anak dibagi menjadi dua bagian 

yaitu kelompok Iqro‟ dan kelompok 
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Wita Oktaviani 

Amir, S.Pd 

(Guru Aqidah 

Akhlak) 

 

 

 

Ratna Salapa, 

S.Pd.I 

(Guru Al-Qur‟an 

Hadis) 

Al-Qur‟an. Serta pelaksanaannya 

digabung dimana dalam membaca 

bacaannya secara bersama-sama 

serta dikoordinir oleh guru. 

 

4.2    Dalam pelaksanaan 

pembelajaran Al-Qur‟an dimana 

siswa yang sudah Al-Qur‟an dan 

cara membaca tajwidnya sudah 

benar memberikan arahan kepada 

siswa yang masih di Iqro‟. 

 

4.3   Dalam proses pembelajaran Al-

Qur‟an saya menjelaskan bagaimana 

cara membaca tajwid dengan baik 

dan benar seterusnya saya 

memberikan tes setiap minggunnya 

agar saya mengetahui kemampuan 

siswa. Agar sekirannya dapat 

memaksimalkan sinerja saya dalam 

proses pembelajaran Al-Qur‟an. 

5. Apakah materi yang 

disampaikan sesuai 

dengan materi yang 

ada dalam buku Iqro‟ 

? 

 

 

 

 

 

Imam Syahroni, 

S.Pd.I 

(Guru Bahasa 

Arab) 

 

 

 

 

 

Wita Oktaviani 

Amir, S.Pd 

(Guru Aqidah 

Akhlak) 

 

 

 

 

 

Ratna Salapa, 

S.Pd.I 

(Guru Al-Qur‟an 

Hadis) 

07 september 

2019 

 

5.1    Materi yang disampaikan 

sesuai dengan buku Iqro‟ 

dikarenakan ketika siswa langsung 

membaca Al-Qur‟an siswa akan 

kesulitan dan  tidak tahu sedangkan 

ketika menggunakan Iqro‟ siswa 

lebih mudah memahami materi yang 

ada didalam Iqro‟. 

 

5.2    Materi yang disampaikan tidak 

sesuai dengan materi yang ada 

didalam Iqro‟, dimana guru hanya 

mengharuskan siswa untuk 

membaca Al-Qur‟an atau Iqro‟ 

apabila ada siswa yang bacaannya 

salah guru membenarkan bacaannya. 

 

 

5.3    Menanamkan nilai-nilai Al-

Qur‟an kepada anak-anak ada 

beberapa hal yang diterapkan 

khususnya kepada siswa-siswi, salah 

satu yaitu dengan melakukan 

pengajaran terus menerus selalu 

mengingatkan tentang mencintai Al-



136 
 

 

Qur‟an, memberikan refleksi diri 

seperti menggambarkan bagaimana 

balasan bagi mereka yang gemar 

membaca Al-Qur‟an sebagai tujuan 

dari pembelajaran Al-Qur‟an. 

6. Metode apa yang 

digunakan dalam 

proses pembelajaran 

membaca Al-Qur‟an 

di MTs Alkhairaat 

Komo Luar Manado? 

Imam Syahroni, 

S.Pd.I 

(Guru Bahasa 

Arab) 

 

 

 

Wita Oktaviani 

Amir, S.Pd 

(Guru Aqidah 

Akhlak) 

 

 

 

Ratna Salapa, 

S.Pd.I 

(Guru Al-Qur‟an 

Hadis) 

07 september 

2019 

 

6.1   Metode yang digunakan dalam 

pembelajaran Al-Qur‟an yaitu 

menggunakan metode iqro‟ 

dikarenakan menggunakan metode 

ini lebih gampang dan lebih efisien 

dalam pembelajaran Al-Qur‟an. 

 

6.2    Dalam kegiatan pembelajaran 

Al-Qur‟an sering menggunakan 

model tutor sebaya dimana siswa 

yang sudah selesai membaca Al-

Qur‟an sering mengarahkan 

temannya yang masih Iqro‟. 

 

6.3   Metode yang digunakan dalam 

proses pembelajaran Al-Qur‟an 

adalah metode Iqro‟ dimana siswa 

disuruh membaca sendiri sebelum 

mendapat giliran, setelah mendapat 

giliran siswa guru melihat sejauh 

mana perkembangan bacaannya 

dimana guru sebagai pengontrol. 

7. Bagaimana evaluasi 

yang dilakukan dalam 

kegiatan pembelajaran 

Al-Qur‟an di MTs 

Alkhairaat Komo Luar 

Manado? 

Imam Syahroni, 

S.Pd.I 

(Guru Bahasa 

Arab) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wita Oktaviani 

Amir, S.Pd 

(Guru Aqidah 

Akhlak) 

 

 

 

07 september 

2019 

 

7.1 Dalam proses evaluasi 

pembelajaran Al-Qur‟an siswa 

disuruh maju satu persatu serta guru 

yang bersangkutan mengetes bacaan 

dari masing-masing siswa. Guru 

menanyakan sampai dimana siswa 

membaca kemudian mengetes 

bacaannya, jika bacaan siswa sudah 

lancar maka guru akan melanjutkan 

bacaannya ketingkat yang lebih 

tinggi lagi. 

 

7.2   Evaluasi yang dilakukan dalam 

pembelajaran Al-Qur‟an dimana 

guru memberikan kertas yang berisi 

penilaian sejauh mana siswa dalam 

perkembangan membaca Iqro‟ 

apabila siswa yang sudah lancar 

membaca Iqro‟ akan dipindahkan ke 
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Ratna Salapa, 

S.Pd.I 

(Guru Al-Qur‟an 

Hadis) 

Al-Qur‟an. 

 

7.3    Evaluasi yang dilakukan setiap 

seminggu sekali dengan 

menggunakan tes tertulis dengan tes 

lisan. Dimana kalau tes tertulis 

dilakukan secara bersama-sama 

sedangkan kalau tes lisan siswa  di 

panggil satu persatu maju kedepan 

untuk mengetes bacaannya.  

8. Apa saja yang menjadi 

kendala dalam proses 

pembelajaran Al-

Qur‟an di MTs 

Alkhairaat Komo Luar 

Manado? 

Imam Syahroni, 

S.Pd.I 

(Guru Bahasa 

Arab) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wita Oktaviani 

Amir, S.Pd 

(Guru Aqidah 

Akhlak) 

 

 

 

Ratna Salapa, 

S.Pd.I 

(Guru Al-Qur‟an 

Hadis) 

07 september 

2019 

 

8.1    Kendala yang dihadapi dalam 

pembelajaran Al-Qur‟an dimana 

kurangnya motivasi siswa dalam 

membaca Al-Qur‟an. Jikalau setiap 

siswa mempunyai motivasi untuk 

membaca Al-Qur‟an maka 

pembelajaran Al-Qur‟an akan 

mudah karena terbiasa. Disamping 

itu guru juga harus sering 

memberikan motivasi kepada siswa 

agar siswa lebih rajin membaca Al-

Qur‟an. 

 

8.2     Kendala yang dihadapi ialah 

kurangnya keseriusan dari siswa 

dalam pembelajaran Al-Qur‟an 

dikarenakan ketika siswa membaca 

Iqro‟ sering  lupa dengan huruf-

huruf hijaiyah yang akan dibaca. 

 

8.3     Kendala yang dihadapi dalam 

pembelajaran Al-Qur‟an tergantung 

dengan kemauan anak biasanya ada 

anak yang ingin belajar membaca 

Al-Qur‟an tapi ada juga anak yang 

tidak mau belajar Al-Qur‟an dan 

ruangan-ruangan di MTs Komo Luar 

Manado tidak ada yang kosong, 

karena semua ruangan telah dipakai 

untuk kegiatan pembelajaran. 
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MATRIKS 

PEDOMAN WAWANCARA 

(Pembelajaran Al-Qur‟an Di MTs Alkhairaat Komo Luar  Manado) 

No Daftar Pertanyaan Kepada Waktu Hasil Wawancara 

1. Apakah adik 

mengetahui tujuan 

diadakannya kegiatan 

pembelajaran Al-

Qur‟an di MTs 

Alkhairaat Komo Luar 

Manado? 

Arifuddin Nabil 

(Siswa Kelas VII) 

 

 

 

 

Asmiranda Septia  

Papehe 

(Siswa Kelas VII) 

 

 

Luxiana 

(Siswa Kelas VII) 

 

 

 

 

Elisa  Aprilia M 

(Siswa Kelas 

VIII) 

 

Rahmawati Kiyai 

(Siswa Kelas 

VIII) 

 

 

Diva Pratiwi 

Asnawi 

(Siswa Kelas 

VIII) 

 

Endah Wulandary 

(Siswa Kelas IX) 

 

 

 

 

Virjin Nia Nusi 

(Siswa Kelas IX) 

 

10 

September 

2019 

1.1 Tujuan dilakukannya kegiatan 

pembelajaran Al-Qur‟an agar siswa 

terbiasa dan mencintai Al-Qur‟an 

serta mengamalkan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 

1.2  Tujuan dilakukannya kegiatan 

pembelajaran Al-Qur‟an agar siswa 

terbiasa dan mencintai Al-Qur‟an 

serta mendapatkan pahala. 

 

1.3 Tujuan dilakukan pembelajaran 

Al-Qur‟an agar mendapat pahala 

serta memberikan kebiasaan kepada 

siswa agar terbiasa membaca Al-

Qur‟an. 

 

1.4 Tujuan diadakan  pembelajaran 

Al-Qur‟an membiasakan siswa agar 

membaca Al-Qur‟an. 

 

1.5 Tujuan pembelajaran Al-Qur‟an  

agar membiasakan saya untuk 

membaca Al-Qur‟an karena saya 

sering bermain game. 

 

1.6  Tujuan kegiatan pembelajaran 

Al-Qur‟an   dimana setiap siswa 

diarahkan agar siswa mengamalkan 

Al-Qur‟an dalam setiap hari. 

 

1.7      Tujuan  dari pembelajaran 

Al-Qur‟an dari kegiatan ini ialah 

agar siswa di Madrasah dapat 

membaca Al-Qur‟an dengan  baik 

dan benar. 

 

1.8 Tujuan dilakukannya 

pembelajaran Al-Qur‟an  agar 

membiasakan membaca Al-Qur‟an. 
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Afandi Abbas 

(Siswa Kelas IX) 

 

1.9 Tujuan dilakukannya 

pembelajaran Al-Qur‟an  agar 

membiasakan membaca Al-Qur‟an. 

2. Kapan pelaksabaan 

pembelajaran Al-

Qur‟an di MTs 

Alkhairaat Komo Luar 

Manado? 

Arifuddin Nabil 

(Siswa Kelas VII) 

 

Asmiranda  

Septia  Papehe 

(Siswa Kelas VII) 

 

Luxiana 

(Siswa Kelas VII) 

 

 

Elisa  Aprilia M 

(Siswa Kelas 

VIII) 

 

Rahmawati Kiyai 

(Siswa Kelas 

VIII) 

 

Diva Pratiwi 

Asnawi 

(Siswa Kelas 

VIII) 

 

Endah Wulandary 

(Siswa Kelas IX) 

 

 

Virjin Nia Nusi 

(Siswa Kelas IX) 

 

 

Afandi Abbas 

(Siswa Kelas IX) 

10 

September 

2019 

2.1  Kegiatan pembelajaran 

dilakukan pada jam 07.00 dan 08.00. 

 

2.2        Kegiatan  pembelajaran Al-

Qur‟an 07.00 sampai 08.00 

 

 

2.3       Kegiatan pembelajaran Al-

Qur‟an dimulai pada jam 07.00 

sampai 08.00. 

 

2.4          Kegiatan dilakukan pada 

jam 07.00 sampai 08.00. 

 

 

2.5        Kegiatan pembelajaran  

dilakukan pada jam 07.00. 

 

 

2.6        Kegiatan  pembelajaran Al-

Qur‟an dimulai pada jam  07.00 

sampai jam 08.00. 

 

 

2.7        Kegiatan pembelajaran Al-

Qur‟an dimulai 07.00 sampai jam 

08.00. 

 

2.8       Kegiatan pembelajaran Al-

Qur‟an   dimulai 07.00 sampai jam 

08.00. 

 

2.9       Kegiatan pembelajaran Al-

Qur‟an dimulai 07.00 sampai jam 

08.00. 

3. Bagaimana cara guru 

mengajar di MTs 

Alkhairaat Komo Luar 

Manado?  

 

Arifuddin Nabil 

(Siswa Kelas VII) 

 

 

Asmiranda  

Septia  Papehe 

(Siswa Kelas VII) 

 

10 

September 

2019 

3.1 Guru  mengajarkan 

pembelajaran dengan menjelaskan   

huruf-huruf hijaiyah satu persatu. 

 

3.2   Siswa tidak paham dengan cara 

guru mengajar Al-Qur‟an. 
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Luxiana 

(Siswa Kelas VII) 

 

 

Elisa  Aprilia M 

(Siswa Kelas 

VIII) 

 

 

Rahmawati Kiyai 

(Siswa Kelas 

VIII) 

 

 

 

Diva Pratiwi 

Asnawi 

(Siswa Kelas 

VIII) 

 

 

Endah Wulandary 

(Siswa Kelas IX) 

 

 

 

 

Virjin Nia Nusi 

(Siswa Kelas IX) 

 

 

 

Afandi Abbas 

(Siswa Kelas IX) 

3.3   Cara belajar guru dikelas sering 

memberikan pengarahan serta 

memberikan soal. 

 

3.4        Dalam pembelajaran guru 

sering memberikan banyak motivasi 

agar kiranya siswa gemar membaca 

Al-Qur‟an. 

 

 3.5   Pembelajaran yang diberikan 

oleh guru kadang kurang dipahami 

oleh siswa dikarenakan dalam 

pembelajaran digabung  siswa yang 

masih Iqro‟. 

 

3.6      Kegiatan pembelajaran 

Mudah dipahami dikarenakan dalam 

kelas guru sering memberikan 

motivasi kepada kami agar gemar 

membaca Al-Qur‟an. 

 

3.7        Cara yang digunakan guru 

dalam pembelajaran Al-Qur‟an 

dengan cara menyuruh siswa maju 

satu persatu kedepan lalu di tes 

bacaannya. 

 

3.8      Cara mengajar guru dalam 

kelas sering mengajarkan tentang 

tajwid tentang ara membaca Al-

Qur‟an yang baik dan benar. 

 

3.9        Dalam pembelajaran guru 

sering memberikan motivasi agar 

siswa lebih giat dalam membaca Al-

Qur‟an 

4. Apakah adik sering 

diberikan motivasi 

oleh orang tua  dalam 

kegiatan pembelajaran 

Al-Qur‟an di MTs 

Alkhairaat Komo Luar 

Manado? 

Arifuddin Nabil 

(Siswa Kelas VII) 

 

 

 

 

 

 

Asmiranda  

Septia  Papehe 

10 

September 

2019 

4.1     Ketika berada dirumah saya 

jarang mendapatkan motivasi dari 

orang tua di karenakan orang tua 

saya sibuk bekerja serta tidak ada 

waktu mengajarkan membaca Al-

Qur‟an lebih-lebih memberikan 

nasehat. 

 

4.2        Saya biasayanya di rumah 

hanya dibiarkan begitu saja. Dimana 
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(Siswa Kelas VII) 

 

 

 

 

Luxiana 

(Siswa Kelas VII) 

 

 

 

Elisa  Aprilia M 

(Siswa Kelas 

VIII) 

 

 

 

Rahmawati Kiyai 

(Siswa Kelas 

VIII) 

 

 

Diva Pratiwi 

Asnawi 

(Siswa Kelas 

VIII) 

 

 

Endah Wulandary 

(Siswa Kelas IX) 

 

 

 

 

Virjin Nia Nusi 

(Siswa Kelas IX) 

 

 

 

 

 

 

Afandi Abbas 

(Siswa Kelas IX) 

 

 

orang tua saya hanya sibuk dengar 

pekerjaannya bahkan tidak pernah 

sama sekali dalam memberikan 

motivasi kepada saya. 

 

4.3  Dalam kegiatan dirumah orang 

tua tidak pernah memberikan 

motivasi kerjanya hanya mengurusi 

kerja saja. 

 

4.4   Ketika dirumah orang tua saya 

hanya menyuruh membersihkan 

rumah saja dan tidak pernah 

memberikan pengajaran Al-Qur‟an 

sama sekali. 

 

4.5   ketika di rumah orang tua saya 

selalu menyuruh saya untuk belajar 

Al-Qur‟an sehingga saya bisa 

membaca Al-Qur‟an dengan lancar. 

 

4.6 Orang tua saya sering memarahi 

saya kalau saya tidak belajar 

mengaji karena menurut orangtua 

saya membaca Al-Qur‟an itu sangat 

penting bagi saya. 

 

4.7 Di rumah saya tidak pernah 

diberikan motivasi oleh orang tua 

saya dikarenakan orang tua saya 

terlalu sibuk dengan urusannya 

masing-masing. 

 

4.8 Ketika di rumah orang tua saya 

tidak pernah memotivasi saya 

dikarenakan orang tua saya kalau 

pulang ke rumah hanya langsung 

istirahat tanpa mengajak bahkan 

memotivasi saya saja tidak pernah 

sama sekali. 

  

4.9 Orang tua saya sering memarahi 

saya ketika saya tidak membaca Al-

Qur‟an sehari saja dikarenakan 

orang tua saya sangat 

memperhatikan saya serta 
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memotivasi saya dalam membaca 

Al-Qur‟an. 

5. Apakah dalam proses 

pembelajaran 

membaca Al-Qur‟an 

tersebut mudah 

dipahami? 

Arifuddin nabil 

(Siswa Kelas VII) 

 

 

Asmiranda  

Septia  Papehe 

(Siswa Kelas VII) 

 

 

 

 

Luxiana 

(Siswa Kelas VII) 

 

Elisa  Aprilia M 

(Siswa Kelas 

VIII) 

 

Rahmawati Kiyai 

(Siswa Kelas 

VIII) 

 

Diva Pratiwi 

Asnawi 

(Siswa Kelas 

VIII) 

 

Endah Wulandary 

(Siswa Kelas IX) 

 

 

 

 

 

 

 

Virjin Nia Nusi 

(Siswa Kelas IX) 

 

Afandi Abbas 

(Siswa Kelas IX) 

10 

September 

2019 

5.1   Materi yang diajarkan  dalam 

pembelajaran Al-Qur‟an dengan 

memberikan materi tajwid. 

 

5.2   Proses pembelajaran menjadi 

kurang dipahami dikarenakan 

kurangnya ruangan tempat 

pembelajaran Al-Qur‟an karena 

proses pembelajaran masih di 

gabung. 

 

5.3 Kadang guru menjelaskan materi 

kadang saya tidak paham 

 

5.4     Kadang mudah dipahami 

kadang tidak. 

 

 

5.5    Apa yang di ajarkan mudah 

dipahami. 

 

 

5.6    Apa yang di ajarkan mudah 

dipahami. 

 

 

 

5.7   Apa yang di ajarkan oleh guru 

terkadang tidak jelas dikarenakan 

dalam pembelajaran qur‟an 

ruangannya digabung sehingga kami 

kurang memahami pengarahan dari 

guru yang mengontrol pada saat 

pembelajaran Al-Qur‟an. 

 

 

5.8     Apa yang di ajarkan susah 

dipahami. 

 

5.9      Apa yang di ajarkan mudah 

dipahami. 

6. Apakah adik aktif 

dalam mengikuti 

pembelajaran Al-

Arifuddin nabil 

(Siswa Kelas VII) 

 

10 

September 

2019 

6.1 Siswa aktif mengikuti 

pembelajaran Al-Qur‟an setiap hari. 
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Qur‟an?  

 

Asmiranda  septia  

papehe 

(Siswa Kelas VII) 

 

Luxiana 

(Siswa Kelas VII) 

 

Elisa  Aprilia M 

(Siswa Kelas 

VIII) 

 

Rahmawati Kiyai 

(Siswa Kelas 

VIII) 

 

 

Diva Pratiwi 

Asnawi 

(Siswa Kelas 

VIII) 

 

Endah Wulandary 

(Siswa Kelas IX) 

 

 

Virjin Nia Nusi 

(Siswa Kelas IX) 

 

 

Afandi Abbas 

(Siswa Kelas IX) 

6.2 Siswa aktif mengikuti 

pembelajaran Al-Qur‟an setiap hari. 

 

 

6.3   Saya aktif mengaji tapi sering 

terlambat. 

 

6.4   Saya aktif mengaji tapi sering 

terlambat. 

 

 

6.5       Saya aktif dalam 

pembelajaran Al-Qur‟an   walaupun 

kadang terlambat. 

 

 

6.6 Saya aktif dalam pembelajaran 

Al-Qur‟an   walaupun kadang 

terlambat. 

 

 

6.7 Saya aktif dalam pembelajaran 

Al-Qur‟an   walaupun kadang 

terlambat. 

 

6.8 Saya aktif dalam pembelajaran 

Al-Qur‟an   walaupun kadang 

terlambat. 

 

6.9 Saya aktif dalam pembelajaran 

Al-Qur‟an walaupun kadang 

terlambat. 

7. Apakah pembelajaran 

Al-Qur‟an 

menggunakan buku 

Iqro‟ dapat 

mempermudah anda 

dalam belajar 

membaca Al-Qur‟an? 

Arifuddin nabil 

(Siswa Kelas VII) 

 

 

 

 

Asmiranda  septia  

papehe 

(Siswa Kelas VII) 

 

Luxiana 

(Siswa Kelas VII) 

 

Elisa  Aprilia M 

10 

September 

2019 

7.1  Menggunakan buku iqro 

mempermudah siswa dalam 

pembelajaran Al-Qur‟an karena 

mudah dipahami dalam 

pembelajaran Al-Qur‟an. 

 

7.2       Karena menggunakan buku 

Iqro‟ mempermudah dalam 

pembelajaran. 

 

7.3 Lebih gampang menggunakan 

buku Iqro‟. 

 

7.4 Lebih gampang menggunakan 
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(Siswa Kelas 

VIII) 

 

Rahmawati Kiyai 

(Siswa Kelas 

VIII) 

 

Diva Pratiwi A 

(Siswa Kelas 

VIII) 

 

Endah Wulandary 

(Siswa Kelas IX) 

  

Virjin Nia Nusi 

(Siswa Kelas IX) 

 

 

Afandi Abbas 

(Siswa Kelas IX) 

buku Iqro‟. 

 

 

7.5 Lebih gampang menggunakan 

buku Iqro‟. 

 

 

7.6 Lebih gampang menggunakan 

buku Iqro‟. 

 

 

7.7 Lebih gampang menggunakan 

buku Iqro‟. 

 

7.8 Lebih gampang menggunakan 

buku Iqro‟ dikarenakan sudah 

terbiasa menggunakan Iqro‟. 

 

7.9 Lebih gampang menggunakan 

buku Iqro‟ dikarenakan gampang 

dan mudah. 
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DOKUMENTASI 

 

Wawancara Dengan Kepala MTs Alkhairaat Komo Luar Manado 

 

 

Wawancara Dengan Guru MTs Alkhairaat Komo Luar Manado 
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Wawancara Dengan Siswa-Siswi MTs Alkh airaat Komo Luar Manado 

  

 

Aktivitas Pembelajaran  Al-Qur‟an Di MTs Alkhairaat Komo Luar Manado 
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Sanksi Bagi Siswa Yang Terlambat Dalam Pembelajaran Al-Qur‟an Di MTs 

Alkhairaat Komo Luar Manado 

 

 

Kegiatan Evaluasi Pembelajaran Al-Qur‟an Di MTs Alkhairaat Komo Luar 

Manado 
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