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 Dal D De د
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 Fa F Ef ف
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 Nun N En 

 Wau W We و
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 Hamzah ‘ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

2. Konsonan Rangkap Karena tasydid ditulis rangkap: 

َده  Ditulis Muta’addidah ُمتَ َعدِ 

 Ditulis ‘iddah ِعداه

3. Ta’marbutah di akhir kata  

a. Bila dimatikan ditulis h : 

 Ditulis ḥikmah ِحْكَمة 

 Ditulis Jizyah ِجْزيَة 
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(Ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang 

sudah terserap kedalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan 

sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya) 

b. Bila Ta’marbutah diikuti dengan kata sandang “Al” serta bacaan 

kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h. 

 ’ditulis  Karᾱmah al-auliyᾱ َكرَاَمة اأَلْولَِياء

c. Bila Ta’marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan 

dammah ditulis t. 

 ditulis  Zakᾱt al-fiṭr زكاة الفطر  

4. Vocal Pendek 

َ Fathah Ditulis A 

ؘ Kasrah Ditulis I 

ؙ Dhammah Ditulis U 

 

5. Vokal Panjang 

1.  Fathah + Alif Ditulis Ᾱ 

 
 Ditulis jᾱhiliyyah جاهليه

2.  
Fathah + Ya’ mati Ditulis Ᾱ 
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 Ditulis Tansᾱ تنسى

3.  
Kasrah + Ya’ mati Ditulis Ῑ 

 
 Ditulis karῑm كرمي

4.  
Dammah + Wawu mati Ditulis Ū 

 
 Ditulis Furūd فروض

6. Vocal Rangkap  

1. Fathah + Ya’ mati Ditulis Ai 

 
 Ditulis Bainakum بينكم

2. 
Fathah + Wawu mati Ditulis Au 

 
 Ditulis Qaul قول 

7. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan 

Apostrof 

 Ditulis a’antum أأنتم

 Ditulis U’iddat اعدت

 Ditulis La’in syakartum لئن شكرمت
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 ’Ditulis Al-samᾱ السماء

 Ditulis Al-syams الشمس

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian 

Ditulis menurut buni atau pengucapan 

 Ditulis Zawi al-furūd ذوي الفروض
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ABSTRAK 

Ermy Rahdianita Anugerah. NIM. 18312041. Judul Skripsi 

“Implementasi Metode Talaqqi dalam Meningkatkan Kemampuan 

Membaca Al-Qur’an pada Santri di Pondok Pesantren Asiyah Samawa 

Kabupaten Sumbawa Besar”. Program Studi Pendidikan Agama Islam 

(PAI), Fakultas Tarbiyah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta. 2022. 

Keterampilan membaca Al-Qur’an atau lebih dikenal dengan istilah 

mengaji merupakan keterampilan penting pada fase awal guna memahami 

kandungan Al-Qur’an. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

implementasi metode talaqqi di pondok pesantren Aisyah Samawa dan apakah 

penerapan metode talaqqi dapat meningkatkan kemampuan membaca Al-

Qur’an pada santri. Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan 

kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif, Sumber data yang digunakan 

yaitu data primer berupa hasil wawancara langsung dengan pimpinan pondok, 

para guru, santri serta pengamatan secara langsung di lapangan dan data 

sekunder berupa data-data sekolah, buku dan jurnal yang berkaitan dengan 

penelitian. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu implementasi metode talaqqi 

dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur’an santri pondok 

pesantren Aisyah Samawa. Kesimpulannya adalah 1) Implementasi metode 

talaqqi di pondok pesantren Aisyah Samawa berjalan dengan baik, terbukti 

dari sistem pengajaran yang terarah sehingga santri bisa menyelesaikan target 

hafalannya masing-masing bahkan ada juga santri yang melebihi target setiap 

semester, 2) Adanya metode talaqqi ini sangat membantu terutama untuk santri 

yang tidak mampu membaca Al-Qur’an dengan baik. 

 

Kata Kunci : Kemampuan membaca Al-Qur’an, Santri, Metode Talaqqi. 
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ABSTRACT 

Ermy Rahdianita Anugerah. NIM. 18312041. Thesis title 

"Implementation of the Talaqqi Method in Improving the Ability to Read 

Al-Qur'an at Santri in Pondok Pesantren Aisyah Samawa Sumbawa 

Besar District ". Islamic Religious Education Study Program, Faculty of 

Tarbiyah, Institute of Al-Qur'an Science (IIQ) Jakarta. 2022. 

The skill of reading the Qur'an or better known as the Koran is an 

important skill in the early phase to understand the content of the Qur'an. This 

study aims to determine how the implementation of the talaqqi method in 

Aisyah Samawa Islamic boarding school and whether the application of the 

talaqqi method can improve the ability to read the Qur'an in students. In this 

study the author uses a qualitative approach, with descriptive research type. 

The source of the data used is primary data in the form of direct interviews 

with the leaders of the boarding school, teachers, students and direct 

observations in the field and secondary data in the form of school data, books 

and journals. related to research. Data collection techniques through 

observation, interviews, and documentation. The results of this study are the 

implementation of the talaqqi method in improving the ability to read the 

Qur'an of the students of the Aisyah Samawa Islamic boarding school. The 

conclusion is 1) The implementation of the talaqqi method at the Aisyah 

Samawa Islamic boarding school is going well, as evidenced by the directed 

teaching system so that students can complete their own memorization targets 

and there are even students who exceed the target every semester, 2) The 

existence of this talaqqi method is very helpful, especially for students who are 

not able to read the Qur'an well.  

 

Keywords: Ability to read Al-Qur'an, Santri, Talaqqi Method. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

        Al-Qur’an merupakan kitab universal yang di dalamnya berisi 

petunjuk dan prinsip-prinsip dasar persoalan kehidupan manusia. Petunjuk 

ini merupakan sendi utama agama Islam sebagai way of life yang menjamin 

kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.1  

       Islam mengajarkan para pemeluknya untuk mempelajari Al-Qur’an 

terutama dalam membacanya.2 Hal ini dapat dilihat dalam Q.S. Al-

Ankabut: 45 Allah SWT. berfirman:  

ِن   َع ىَٰ  َه نْ   َ ت َة  ََل الصا نا  ِإ َة ۖ  ََل الصا ِم  ِق َوَأ اِب  َت ِك ْل ا َن  ِم َك  ْي َل ِإ َي  وِح ُأ ا  َم ُل  ْت ا
ونَ  ُع نَ  ْص ا َت ُم َم َل ْع  َ ُ ي ََبُ ۗ َواَّللا ْك ُر اَّللاِ َأ ذِْك ِر ۗ َوَل َك ْن ُم ْل اِء َوا َش ْح َف ْل  ا

       “Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu al-Kitab (Al-Qur’an) dan 

dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji 

dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar (keutamaannya dari 

ibadah-ibadah yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-

Ankabut [29]:45) 

Al-Qur'an adalah mukjizat yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad 

SAW, ditulis dalam mushaf, dan diriwayatkan dengan mutawatir, menjadi 

ibadah bagi para pembacanya.3 Al-Qur'an yang diberikan kepada Nabi 

Muhammad SAW. adalah mukjizat yang paling berpengaruh, dan ilmunya 

adalah hadiah bagi orang-orang.4  Al-Qur’an. adalah kitab suci yang sangat 

istimewa. Karena Al-Qur’an..merupakan firman Allah SWT., sang 

 
1 Muhammad Chirzin, Permata Al-Qur’an, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 

2014), h. 2. 
2 Nurchalis Sofyan dan Hendra, Strategi Pembelajaran Al-Qur’an di Ma’had Al-

Jami’ah UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan 17, no. 1 

(2018), h.72. 10.32729/edukasi.v17i1.531 
3 Abdul Hamid, Pengantar Studi Al-Qur’an, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016) 

h. 7. 
4 Muhammad Jaedi, Pentingnya Memahami Al-Qur’an dan Ilmu Pengetahuan, 

Pendidikan dan Studi Islam 5, no 1, (2019), h. 69. http://jurnal.faiunwir.ac.id  

https://dx.doi.org/10.32729/edukasi.v17i1.531
http://jurnal.faiunwir.ac.id/
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pencipta manusia dan alam semesta. Al-Qur'an menyelamatkan manusia 

dari penderitaan duniawi dan. akhirat. Al-Qur'an memiliki keajaiban yang 

tidak dapat ditandingi.  Al-Qur’an.diturunkan kepada seorang.yang paling 

istimewa yaitu Nabi Muhammad SAW. sebagai penyempurnaan dari kitab-

kitab terdahulu. Al-Qur'an sebagai obat manusia dari 

penyakit.zhahir.maupun bathin.5  

       Orang-orang yang selalu membaca.Al-Qur'an akan mendapatkan 

petunjuk dan hikmah. Ibarat berdagang, membaca Al-Qur'an disebut 

Mahabisnis karena pembacanya tidak pernah rugi.6 Membaca Al-Qur'an 

adalah ibadah yang menghasilkan pahala. Ini adalah sifat Al-Qur'an. 

Rasulullah SAW. dalam sabdanya mengatakan bahwa orang yang 

membaca satu huruf dari ayat Al-Qur’an akan diberikan balasan oleh Allah 

10 kali lipat. Rasulullah.SAW. bersabda:  

ثَ َنا ُُمَمادُ  ثَ َنا أَبُ ْو بَ َحدا ثَ َنا   بن َبشااٍر، قال:َحدا الضاحااُك بن  ْكٍر احلََنِفيُّ ، قال: َحدا
وَب بن ُمَسى، قال: َسَِْعُت ُُمَماَد بن َكْعٍب الُقرظيا يَ ُقوُل: َسَِْعُت ُعْثَماَن، َعْن أَيُّ 

» َمْن قَ رَأَ   -صلى هللا عليه وسلم-قَاَل َرُسوُل اَّللِا  :  َعْبد اَّللِا ْبِن َمْسُعوٍد يَ ُقوُل  
َّلَ أَُقوُل امل حْرف  َوَلِكْن   ،َواحلََْسَنُة ِبَعْشِر أَْمثَاِِلَا  ،َحْرفًا ِمْن ِكَتاِب اَّللِا فَ َلُه ِبِه َحَسَنة  

َحْرف   َوِميم   َحْرف   َوََّلم   َحْرف   ›› حديث حسن    أَِلف   وقال:  الرتميز،  رواه   ››
 7صحيح ‹‹

“Muhammad bin Basyar menceritakan kepada kami, Abu Bakar Al-Hanafi 

memberitahukan kepada kami, Adhahhak bin Utsman membertahukan kepada kamu dari 

Ayyub bin Musa, ia berkata: saya mendengar Muhammad bi Ka’ab Al-Qurazhi berkata: 

 
5 Amirulloh Syarbini dan Sumantri Jamhari, Kedahsyatan Membaca Al-Qur’an, h. 2. 
6 Rusdianto, Juz Amma dan Tajwidnya Untuk Semua Usia (Yogyakarta: Sabil, 2016) 

h. 17. 
7 Imam al-Hafizh Muhammad bin Isa bin Saurah at-Tirmidzi, Sunan At Tirmizi, 

(Riyadh: Maktabah Al-Ma’arif, 1417), Kitab Tsawabul Qur’an, Bab Ma Jaa’a fi Man Qara’a 

Harfan min Al-Qur’an ma lahu min al-Ajri, hadis no. 2910, h. 651. 
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“saya mendengar Abdullah bin Mas’ud berkata: : “Rasulullah SAW. bersabda: Barang 

siapa membaca satu huruf dari Al-Qur’an, maka baginya satu kebaikan, dan satu 

kebaikan dilipatgandakan menjadi sepuluh kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim 

satu huruf. Akan tetapi, alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf,”. (HR. 

Tirmidzi) 

Selain itu, Al-Qur’an merupakan salah satu bukti keimanan seseorang. 

Allah SWT. berfirman:  

ْن   ِه ۗ َوَم وَن ِب ُن ْؤِم َك يُ  ِئ ولََٰ ِه ُأ َوِت ََل ُه َحقا ِت وَن ُل تْ  اَب يَ  َت ِك ُم اْل اُه َن يْ   َ يَن آت الاِذ
ُرونَ  ُم اْْلَاِس َك ُه ِئ ولََٰ ُأ ِه َف ْر ِب ُف ْك  ‹ ۱۲۱›البقرة:  َي

“Orang-orang yang telah kami berikan Al-Kitab kepadanya, mereka membacanya 

sebagaimana mestinya, mereka itulah yang beriman kepadanya, dan barang siapa  ingkar 

kepadanya, mereka itulah orang-orang yang rugi.” (QS. Al-Baqarah [2]: 121) 

        Ayat tersebut menunjukkan bahwa membaca Al-Qur'an adalah 

barometer (ukuran).keimanan seseorang. Seorang yang beriman akan 

menjadikan Al-Qur'an sebagai bentuk taqarrub kepada Allah SWT.8 

       Keterampilan membaca Al-Qur’an.merupakan kemampuan yang 

sangat penting untuk dimiliki oleh siswa sebagai usaha yang telah 

dipelajari pada usia dini. Kemampuan ini merupakan perpaduan antara 

usaha anak, arahan dari guru Al-Qur'an, dan dukungan orang tua, karena 

belajar Al-Qur'an.sangat penting untuk anak-anak muslim baik dalam 

membaca ataupun menulis. 

Pendidikan adalah kunci untuk membangun bangsa. Dapat dikatakan, 

Pendidikan dapat melahirkan pemimpin bangsa dan negara yang handal. 

Pendidikan merupakan sarana. dalam meningkatkan sumber daya manusia 

dan mencapai tujuan manusia, seperti manusia yang cerdas, berkarakter, 

beradab yang ajarannya berdasarkan Al-Qur'an.9 Umumnya sejalan dengan 

 
8 Amirulloh.Syarbini dan Sumantri Jamhari, Kedahsyatan.Membaca Al-Qur’an, h.52. 
9 Ramayulis, Ilmu.Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2010) h. 187. 
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ideologi yang ada, terutama terhadap pencapaian secara keseluruhan, 

termasuk faktor ekonomi dan sosial budaya.10  

Pendidikan agama Islam adalah suatu usaha yang terarah dan 

terorganisir dalm meningkatkan kemampuan peserta didik untuk 

mengetahui, mengamalkan, dan menyempurnakan prinsip-prinsip Islam 

dalam kehidupan sehari-hari.11 Pendidikan agama Islam mencakup 

pengawasan intelektual dan filosofis untuk mempromosikan persatuan dan 

kerjasama antar umat beragama. Secara umum pendidikan bisa diartikan 

sebagai suatu proses pembelajaran menggunakan metode tertentu sehingga 

orang memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan berperilaku sesuai 

dengan kebutuhan.12  

Keterampilan membaca Al-Qur'an adalah keterampilan penting 

dalam memahami kandungan kitab suci Al-Qur’an. Ibnu Sina menekankan 

pentingnya keterampilan dasar ini karena kemampuan membaca Al-

Qur’an adalah prioritas pertama dan utama dalam Pendidikan Islam.13 Al-

Qur’an adalah bacaan terbaik bagi umat Islam baik saat senang dan.sedih. 

Membacanya adalah ibadah, dan obat bagi hati yang gelisah.14 

 
10 Fuad Mafatichul Asror, Tasman Hamami dan Soimatul Khomisah, Implementasi 

Metode Inquiry dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, Islamic Education 5, no. 1 

(2022) h.1. 10.22373/jie.v5i1.11230 
11 Erwin Muslimin dan Uus Ruswandi, Tantangan Problematika dan Peluang 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi, Islamic Studies 2, no. 1 (2022), 

h. 58. https://doi.org/10.47467/tarbiatuna.v2i1.652 
12 Leni Dwi Haryani dan Muhtar Arifin Sholeh, Efektivitas Metode Talaqqi dalam 

meningkatkan Hafalan Al-Qur’an Peserta Didik di SDIT Ulul Al-Bab Weleri, Jurnal 

Pendidikan Agama Islam 2, no. 2, (2019), h. 47. http://dx.doi.org/10.30659/jpai.2.2.47-52 
13 Muhammad Masyfu.Auliya Ilhaq, Pengaruh Penerapan.Metode Ummi Terhadap 

Kemampuan Membaca Al-Qur’an Peserta Didik di SD Al-Falah Assalam Tropodo Sidoarjo, 

(Skripsi Sarjana, Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Ampel, 2018), h. 2. 
14 Putri Wulandari, Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD dalam 

Upaya Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur’an di Kelas XI SMAN 2 Palangkaraya, 

(Skripsi Sarjana,IAIN Palangkaraya, 2019) h.2. 

http://dx.doi.org/10.22373/jie.v5i1.11230
https://doi.org/10.47467/tarbiatuna.v2i1.652
http://dx.doi.org/10.30659/jpai.2.2.47-52


7 
 

 

       Metode adalah sarana atau cara yang ditempuh untuk mencapai 

tujuan.15 Untuk bisa membaca Al-Qur’an.dengan baik.dan benar tentu 

memerlukan metode yang efektif, salah satunya adalah metode talaqqi. 

Metode.talaqqi merupakan metode mengajarkan membaca Al-Qur’an 

langsung secara tatap muka.16 Strategi ini membantu guru mengawasi dan 

membimbing siswa secara langsung.17 

       Pondok Pesantren Aisyah Samawa merupakan Pondok Pesantren yang 

memiliki brand tahfizul Qur’an, yang dimana mewajibkan para santri untuk 

menghafal Al-Qur’an. Syarat untuk bisa menghafal Al-Qur’an para santri 

harus bisa membaca Al-Qur’an dengan baik sesuai dengan kaidah tajwid 

yang benar. Santri yang masih terbata-bata ketika membaca Al-Qur’an 

tidak diperbolehkan untuk langsung menghafal. Karena latar belakang 

santri yang berbeda-beda, hal inilah yang menyebabkan beberapa dari 

santri yang belum bisa membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar. Sistem 

pembelajaran Al-Qur’an dipondok pesantren Aisyah yaitu dengan sistem 

halaqah yang diadakan diluar jam pembelajaran sekolah yakni sesudah 

shalat ashar. Metode yang digunakan dalam pembelajaran Al-Qur’an yakni 

metode kalsik yang dimana seroang murid satu persatu mentalaqqi bacaan 

atau hafalan Al-Qur’an pada guru masing-masing. Dalam pembelajaran 

Al-Qur’an peran guru pembimbing sangat penting karena guru merupakan 

sarana untuk mentransfer ilmu pengetahuan dan juga sekaligus sebagai 

pemberi motivasi agar santri bisa belajar dengan baik dan mencapai tujuan 

 
15 Windriati, Meningkatkan.Kemampuan.Membaca Al-Qur’an Melalui Metode 

Talaqqi Siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 21 Kab. Tanjung Jabung Timur Provinsi 

Jambi, (Skripsi Sarjana, UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2021), h. 6 
16 Edi Sutopo, et al., eds.,, Selaksa Rasa KBM Online, (Banyumas: Omera Pustaka, 

2020) h. 184. 
17 Ahmad Zainal Abidin, Metode Cepat Menghafal Juz Amma, (Yogyakarta: 

Mahabbah, 2016) h. 32. 
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pembelajaran yang diinginkan. Berdasarkan latar belakang tersebut, 

penulis tertarik mengangkat judul.Penelitian “ Implementasi Metode 

Talaqqi dalam Meningkatkan.Kemampuan Membaca.Al-Qur’an Pada 

Santri di Pondok Pesantren Aisyah Samawa Kabupaten Sumbawa Besar” 

B. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

       Berdasarkan latar belakang di  atas dapat diidentifikasi masalahnya 

adalah sebagai berikut: 

a. Terdapat beberapa santri Pondok Pesantren Aisyah Samawa yang 

belum bisa.membaca.Al-Qur’an dengan baik.dan benar. 

b. Sistem pembelajaran Al-Qur’an.di santri Pondok Pesantren Aisyah 

Samawa. 

c. Metode yang.digunakan guru dalam pembelajaran.Al-Qur’an pada 

santri Pondok Pesantren Aisyah Samawa. 

d. Peran guru dalam memotivasi siswa dalam.pembelajaran Al-Qur’an. 

e. Implementasi metode.talaqqi dalam pembelajaran Al-Qur’an pada 

santri Pondok Pesantren Aisyah Samawa. 

2. Pembatasan Masalah 

       Berdasarkan identifikasi.masalah tersebut di.atas maka penulis 

membatasi masalah penelitian pada.“Implementasi Metode Talaqqi 

dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur’an pada Santri 

Pondok Pesantren Aisyah Samawa di Kabupaten Sumbawa Besar”  

3. Rumusan Masalah 

Dari.latar belakang yang telah.dikemukakan di atas, maka penulis   

merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu: 



9 
 

 

1. Bagaimana implementasi metode talaqqi pada santri Pondok 

Pesantren Aisyah Samawa?. 

2. Apakah metode talaqqi dapat meningkatkan kemampuan membaca 

Al-Qur’an pada santri Pondok Pesantren Aisyah Samawa?. 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang 

diajukan di atas, yaitu untuk: 

1. Untuk mengetahui implementasi metode talaqqi pada santri Pondok 

Pesantren Aisyah Samawa. 

2. Untuk mengetahui dan membuktikan bahwa metode talaqqi dapat 

digunakan dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur’an santri 

Pondok Pesantren Aisyah Samawa. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk memberikan wawasan 

dan referensi bagi para guru dalam menerapkan metode pembelajaran 

Al-Qur’an 

2. Secara Praktis, penelitian ini bermanfaat untuk: 

a. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar yang 

selanjutnya dapat dijadikan dasar perbaikan untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran dan kualitas pengajaran dengan menjadi 

seorang pendidik.  

b. Bagi Siswa  

Dengan adanya penulisan skripsi ini penulis berharap dapat 

meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran yang 

diajarkan guru. 
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c. Bagi Guru 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan 

profesionalisme serta keterampilan guru dalam mengajar. 

d. Bagi Lembaga Pendidikan 

Sebagai bahan pertimbangan terhadap peningkatan kinerja guru serta 

peningkatan kualitas pengajaran 

e. Bagi Program Studi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, informasi dan 

referensi kepada pimpinan dan akademisi sebagai bahan penilaian 

dalam mencari solusi atas kendala yang teridentifikasi selama 

pelaksanaan skripsi. 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Skripsi Husnul Amri “Implementasi Metode Baghdadi dalam 

Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur’an di TPA Al-Khairiyah 

Desa Putihdoh Kecamatan Cukuhbalak Kabupaten Tanggamus 

Lampung” Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan 

keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1441 H/2020 

M.  

Penelitian ini dilakukan karena masih banyak dari santri TPA Al-

Khairiyah Putihdoh yang ketika membaca Al-Qur’an masih terbata-bata 

dan pengucapan makhraj hurufnya belum sesuai dengan tempat 

keluarnya huruf hijaiyah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research).  

Persamaan dalam penelitian ini dan yang akan penulis bahas yakni 

sama-sama membahas metode yang digunakan untuk meningkatkan 

kemampuan membaca Al-Qur’an siswa. Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian yang akan penulis lakukan yakni pada metode yang akan 

digunakan. Penelitian ini membahas penerapan metode baghdadi dalam 
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meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur’an, sedangkan penulis 

membahas implementasi talaqqi untuk.meningkatkan bacaan Al-Qur'an 

pada santri. 

2. Skripsi Dedek Nurwery Yolanda “Peningkatan.Kemampuan baca.Al-

Qur’an Melalui Penggunaan.Gadget Pada Peserta Didik di.MAN 3 

Aceh Besar” Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2018 

M/1439 H. 

Penelitian ini dilakukan karena kemampuan membaca Al-Qur'an 

siswa masih lemah dan siswa merasa materi membaca Al-Qur'an lebih 

sulit dari pelajaran lainnya. Sehingga membuat siswa kurang termotivasi 

untuk belajar Al-Qur’an. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif 

dengan desain Penelitian Tindakan Kelas (PTK).  

Persamaan penelitian ini dan penelitian yang penulis lakukan yakni 

sama-sama membahas cara-cara untuk meningkatkan keterampilan 

membaca Al-Qur’an. Adapun perbedaannya adalah penelitian ini 

mengkaji peningkatan.kemampuan membaca Al-Qur'an dengan 

teknologi gadget, sedangkan penulis akan mengkaji penggunaan metode 

talaqqi. 

3. Siti Umi Rofiatun Rosita Muis “Pelaksanaan.Metode.Talaqqi.Dalam 

Meningkatkan Kemampuan Menghafal Al-Qur’an Kelas 1 di MI Al-

Kautsar Durisawo Nologaten Ponorogo” Jurusan Pendidikan Agama 

Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Institut Agama Islam Negeri 

Ponorogo 1443 H/2021 M. 

Penelitian ini mengkaji terkait penerapan metode talaqqi yang 

belum berhasil diterapkan dengan baik di Madrasah Ibtidaiyah Al-

Kautsar, akibatnya siswa memiliki kemampuan menghafal yang 
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berbeda-beda. Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif 

kualitatif.  

Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang penulis 

lakukan adalah sama-sama menggunakan metode talaqqi. Adapun untuk 

perbedaannya, penelitian ini menjelaskan tentang pendekatan talaqqi 

untuk dalam meningkatkan hafalan siswa, sedangkan penulis membahas 

bagaimana penerapan metode talaqqi tersebut untuk meningkatkan 

kemampuan membaca Al-Qur'an santri. 

4. Mastubah “Strategi Metode Talaqqi Dalam Sistem Pembelajaran Tahfiz 

Al-Qur'an Di SD Humaira Islamic School Pamulang” 

Penelitian tersebut membahas bagaimana metode yang digunakan 

pada saat kegiatan pembelajaran tahfizul Qur’an dan bagaimana strategi 

guru dalam memotivasi siswa untuk menghafal Al-Qur'an. Penelitian 

kualitatif ini bersifat deskriptif. 

         Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis 

lakukan adalah sama-sama membahas metode talaqqi. Perbedaan 

penelitian ini dengan yang akan penulis teliti adalah penelitian ini 

membahas penerapan metode talaqqi dalam tahfizul Qur’an dan juga 

peran guru dalam memotivasi murid untuk menghafal Al-Qur’an, 

sedangkan penulis membahas peningkatan kemampuan membaca Al-

Qur’an dengan penerapan metode talaqqi.  

5. Irwansyah “Implementasi Metode Yanbu’a pada Kemampuan Membaca 

Al-Qur’an pada Santri di Pondok Pesantren Darussa’adah Kecamatan 

Talang Padang Kabupaten Tanggamus” Jurusan Pendidikan Agama 

Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden 

Intan Lampung 1442 H/2020 M.  

Penelitian ini dilakukan karena keterampilan santri membaca Al-

Qur’an masih belum baik serta belum menggunakan kaidah tajwid 
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dengan baik dan benar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kualitatif.  

         Persamaan pada penelitian tersebut.dengan penelitian yang akan 

penulis teliti adalah sama-sama mengkaji peningkatan kemampuan santri 

dalam membaca.Al-Qur’an. Perbedaan.dalam penelitian tersebut dengan 

yang penulis teliti adalah dalam penelitian tersebut membahas 

implementasi metode yanbu’a dalam meningkatkan kemampuan 

membaca Al-Qur’an, sedangkan penulis membahas penerapan metode 

talaqqi untuk meningkatkan kemampuan santri dalam membaca Al-

Qur’an. 

F. Sistematika Penulisan 

        Penulisan skripsi ini merujuk pada buku Pedoman Penulisan Proposal 

dan Skripsi.18 Untuk memberikan gambaran yang singkat terkait 

pembahasan skripsi ini, maka sistematika penulisannya adalah sebagai 

berikut: 

BAB 1:  PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, 

pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, tinjauan pustaka dan sistematika penulisan. 

BAB II: LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan teori-teori dasar/umum yang berkaitan 

dengan pembahasan penelitian. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas mengenai waktu dan tempat penelitian, jenis 

metode penelitian, teknik pengumpulan data teknik analisis data 

yang digunakan selama penelitian. 

 
18 Huzaemah T. Yanggo, et al., eds., Petunjuk Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi 

Edisi Revisi, (Jakarta: IIQ Press, 2021) 
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 BAB IV: PEMBAHASAN 

Bab ini membahas mengenai pembahasan penelitian terkait 

metode Talaqqi dan hasil dari penelitian. 

 

  BAB V: PENUTUP 

Bab ini adalah penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil 

penelitian beserta saran. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Implementasi 

1. Pengertian Implementasi 

      Dalam Kamus.Bahasa.Bahasa.Indonesia (KBBI), implementasi 

berarti penerapan,.pelaksanaan.1 Implementasi merupakan istilah yang 

berhubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan 

tertentu. Dalam Kamus.Webster, dirumuskan secara singkat bahwa 

to.implement (mengimplementasikan) berarti to.provide the means for 

carryingout. (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu).to give 

practical effect (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. 

Artinya implementasi harus dilengkapi dengan lembaga-lembaga 

pendukung yang kemudian melahirkan dampak dari.sesuatu tersebut.2 

Implementasi ialah serangkaian aktivitas yang mengikuti.suatu keputusan 

yang telah diterbitkan. Setiap keputusan selalu dimaksudkan untuk 

mencapai suatu tujuan. Untuk merealisasikan sasaran pencapaian 

dibutuhkan rangkaian kegiatan. Dengan demikian dapat disimpulkan 

implementasi ialah pengoprasian dari rangkaian kegiatan untuk mencapai 

suatu tujuan.3 Adapun pengertian implementasi menurut para ahli yaitu;  

a. Menurut Prof. H. Tachjan, implementasi kebijakan merupakan proses 

administrasi. Kegiatan ini antara desain dan implementasi kebijakan, 

melibatkan logika dan interpretasi yang lebih rendah/alternatif.4 

 
1 Diding Rahmat, Implementasi. Kebijakan. Program Bantuan Hukum bagi Masyarakat 

tidak Mampu di Kabupaten Kuningan, Jurnal Unifikasi 04, no. 01, (2017), h. 

37.  https://doi.org/10.25134/unifikasi.v4i1.478  
2 Elih Yuliah, Implementasi Kebijakan Pendidikan, Jurnal at-Tadbir 30, no. 2 (2020), 

h. 133.  10.52030/attadbir.v30i2.58 
3 Syahruddin, Implementasi Kebijakan Publik; Konsep, Teori dan Studi Kasus, 

(Bandung: Nusa Media, 2019), cet II, h. 26.  
4 Priskila Natalia Gighile, dkk., Implementasi Kebijakan Pendidikan Dasar Daerah 

Kepualauan, Jurnal Administrasi Publika 4, no. 55 (2018), h. 2. 

https://doi.org/10.25134/unifikasi.v4i1.478
https://dx.doi.org/10.52030/attadbir.v30i2.58
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b. Menurut Rimaru, implementasi adalah prosedur untuk memenuhi 

tujuan kebijakan. Dimana implementasi kebijakan melakukan suatu 

kegiatan.5 

c. Menurut Kadir, implementasi adalah menguji dan menerapkan data dari 

sistem yang dipilih.6 

d. Winamo mengatakan implementasi kebijakan tersebut bertujuan untuk 

memenuhi target dan tenggat waktu yang telah ditentukan.7 

e. Menurut Fullan, implementasi adalah proses mewujudkan ide, program, 

atau tindakan baru dengan harapan orang lain akan menerimanya dan 

melakukan perubahan. Implementasi bukan hanya tugas; itu adalah 

tugas yang direncanakan dengan hati-hati dan dilakukan menurut aturan 

tertentu untuk mencapai tujuannya.8 

f. Menurut Sabatier dan Mazmanian, implementasi kebijakan adalah 

perwujudan suatu kebijakan yang diperbolehkan secara hukum dapat 

dilakukan melalui undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan 

eksekutif, dan program kerja yang terkait dengan masalah yang ingin 

dipecahkan oleh kebijakan tersebut.9 

g. Menurut Ripley dan Franklin, implementasi adalah apa yang terjadi 

setelah undang-undang disahkan sehingga program, kebijakan, dan 

hasil lainnya memiliki kekuatan nyata. Jadi, Ripley dan Franklin 

 
5 Muhammad Dedi Irawan dan Selli Aprilla Simargolang, Implementasi E-Arsip pada 

Program Studi Teknik Informatika, Jurnal Teknologi Informasi 2, no. 1 (2018), h. 

67.  https://doi.org/10.36294/jurti.v2i1.411 
6 Diding Rahmat, Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum bagi Masyarakat 

tidak Mampu di Kabupaten Kuningan, h. 37. 
7  Elih Yuliah, Implementasi Kebijakan Pendidikan, h. 135. 
8 Ali Miftakhur Rosyad, Implementasi Pendidikan Karakter melalui Kegiatan 

Pembelajaran di Lingkungan Sekolah, Jurnal Tarbawi 5, no. 2, (2019), h. 176. 

http://dx.doi.org/10.32678/tarbawi.v5i02.2074  
9 Dian Purwanti, et al., eds., Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru 

Berdasarkan Sistem Zonasi di Kota Bandung, Jurnal Governansi 5, no. 1 (2019), h. 13. 

http://doi.org/10.30997/jgs.v5i1.1699  

 

https://doi.org/10.36294/jurti.v2i1.411
http://dx.doi.org/10.32678/tarbawi.v5i02.2074
http://doi.org/10.30997/jgs.v5i1.1699
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mengatakan bahwa implementasi ini hanyalah hal nyata yang terjadi 

setelah rule of law disahkan dan apa yang ingin dicapai pejabat 

pemerintah.10  

h. Menurut Van Metter dan Van Horn, Implementasi kebijakan adalah 

suatu tindakan yang dilaksanakan oleh orang, pejabat, atau kelompok 

publik atau swasta untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam suatu 

keputusan.11 

Dari beberapa pendapat para ahli diatas penulis sependapat dengan 

pendapat Rimaru yang mengatakan bahwa implementasi adalah suatu 

proses untuk memenuhi tujuan kebijakan. Maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa implementasi adalah suatu program yang dijalankan untuk menilai, 

mengevaluasi seberapa baik ia mengeksekusi suatu proses, atau apakah 

suatu kebijakan dapat dijalankan dengan baik atau tidak. 

2. Teori Implementasi 

a. Teori George C. Edward 

Edward III mengemukakan empat persyaratan penting yang harus 

dipelajari untuk mengetahui apakah suatu kebijakan berhasil atau tidak. 

Keempat faktor tersebut adalah “Communication (Komunikasi), 

Resources (Sumber daya), Disposition (Disposisi) dan Bureaucratic 

structure (Struktur Birokrasi)”.12 Kesuksesan suatu kebijakan diperlukan 

komunikasi, agar penanggung jawab mengetahui apa yang sedang 

dilakukan. Sumber daya: Meskipun kebijakan telah dikomunikasikan 

 
10 Sarah Fitriya Anandasari, Rahmat Hidayat, dan M. Faisal Rizki, Implementasi Kota 

Layak Anak Melalui Program Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kota Bekasi, Jurnal Kajian 

Ilmiah 21. No. 4 (2021), h. 385. 10.31599/jki.v21i4.760  
11 Bhayu Rhama, Implementasi Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 tahun 

2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota Palangka Raya tahun 2017-

2018, Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan 11, no. 1 (2022), h. 86. 

http://doi.org/10.37304/jispar.v11i1.4151  
12 Alexander Phuk Tjilen, Konsep, Teori dan Teknik, Analisis Implementasi, Kebijakan 

Publik, (Bandung: Nusa Media, 2019), h.30. 

http://dx.doi.org/10.31599/jki.v21i4.760
http://doi.org/10.37304/jispar.v11i1.4151
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dengan jelas dan konsisten, kebijakan tersebut tidak akan berhasil 

dengan baik jika orang yang menerapkannya tidak memiliki sumber daya 

untuk melakukannya. Disposisi, watak, dan sifat-sifat implementator, 

seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis.13 Tujuan kebijakan 

dapat terpenuhi jika penanggung jawab adalah orang yang mempunyai 

disposisi.yang baik. Struktur birokrasi, bertugas mengimplementasikan 

kebijakan disposisi terdiri dari aspek pada struktur organisasi yakni 

Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. 

b. Teori Merilee S. Grindle 

  Merilee S. Grindle mengatakan isi dari suatu program dan 

lingkungan implementasi mempengaruhi keberhasilan implementasi. 

Variabel-variabel tersebut meliputi sejauh mana kepentingan kelompok 

sasaran dimasukkan dalam kebijakan, keuntungan yang diterima 

kelompok, dan sejauh mana perubahan kebijakan diupayakan. 

c. Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier 

Mazmanian dan Sabatier mengidentifikasi tiga kelompok variabel 

implementasi. Variabel lingkungan yang mempengaruhi masalah, 

kebijakan, dan eksekusi. 

d.   Teori Van Meter dan Van Horn, dll. 

Menurut Van Meter dan Van Horn mengatakan bahwa ada 

lima.hal yang berpengaruh terhadap program yang diterapkan. Ini 

adalah:  

a)  Standar dan tujuan politik 

 
13 Mening Subekti, Muslih Faozanudin, dan Ali Rokman, Pengaruh Komunikasi 

Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi terhadap Efektivitas Implementasi Program 

Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan 

Tambak, The Indonesian Journal of Public Administration 3, no. 2. (2017), h. 60. 

http://doi.org/10.52447/ijpa.v3i2.923   
 

http://doi.org/10.52447/ijpa.v3i2.923
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b)  Sumber daya  

c)  Komunikasi antar organisasi dan penguatan kegiatan  

d)  Karakteristik kelompok yang melakukan pekerjaan  

e)  Kondisi sosial, ekonomi, dan politik. 

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi 

      Keberhasilan implementasi suatu kebijakan atau program dapat 

ditentukan oleh tiga elemen, menurut Ripley dan Franklin dalam bukunya 

yang berjudul Birokrasi dan Implementasi Kebijakan (Policy 

Implementation and Bureaucracy):14  

a) Conformity perspektif (Kepatuhan), yang mengukur kepatuhan ketat 

atasan. 

b) Operasi rutin selesai tanpa masalah 

c) Eksekusi yang berhasil memuaskan semua pihak, terutama penerima 

manfaat yang diharapkan. 

Secara sederhana, ketiga unsur di atas ialah suatu kepastian dalam 

menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Jam 

Marse mengatakan tiga penyebab dapat menyebabkan kegagalan 

kebijakan:15 

a) Terkait prinsip 

 
14 Riki.Kurniawan, M. Benny Alexandri dan Heru Nurasa, Implementasi Kebijakan 

Model Van Meter dan Van Horn di Indonesia, Indonesia Marine Science and Technopark 

Journal 1, no. 1 (2018), h. 36. http://doi.org/10.24198/responsive.v1i1.19098  
15 Annisa Nur Maidah, Daud Kondorura, dan Rita Kalalinggi, Studi Tentang 

Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di Madrasah Tsanawiyah 

(MTS) Negeri Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara, e-Jurnal Ilmu Pemerintah 6, no. 

4, (2018), h. 1768. http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/  

http://doi.org/10.24198/responsive.v1i1.19098
http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/
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Implementasi kebijakan mungkin gagal karena inkonsistensi atau 

keraguan internal atau eksternal, atau kurangnya sumber daya 

dukungan. 

b) Informasi 

Kurangnya informasi dapat menimbulkan kesan yang salah tentang 

tujuan, pelaksana, dan hasil kebijakan. 

c) Bantuan 

Menerapkan kebijakan publik tanpa dukungan kebijakan merupakan 

tantangan. Dukungan fisik atau non fisik. Dukungan ini mencakup 

implementasi kebijakan masyarakat. 

4. Tujuan dan Fungsi Implementasi 

      Implementasi bertujuan untuk mencapai perubahan kebijakan. Jika 

suatu kebijakan dikembangkan untuk mengintervensi kehidupan publik, 

maka implementasinya merupakan intervensi.16 Atau, dengan kata lain 

menetapkan agar tujuan kebijakan dapat direalisasikan. 

Implementasi berfungsi sebagai pembentuk suatu ikatan yang 

memungkinkan.tercapainya tujuan atau sasaran kebijakan publik melalui 

kegiatan.17 Jadi adanya implementasi adalah untuk membuktikan suatu 

tindakan terhadap rancangan perubahan yang dilakukan dalam 

mewujudkan tujuan yang diinginkan. 

B. Metode Talaqqi 

1. Metode 

 
16 Dian Purwanti, et al., eds., Implementasi.Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru 

Berdasarkan Sistem.Zonasi di Kota Bandung, h. 13. 
17 Rizky Yulia Ilmi, Implementasi Peraturan Pengelolaan Rumah Kost di Kota 

Makassar, (Skripsi Sarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin 

Makassar, 2021), h. 14. 
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a. Pengertian Metode 

Dalam Bahasa latin kata Methodos berarti "jalan atau.cara". 

Robert Urlich mengatakan dalam bahasa Yunani "meta ton odon" 

yang berarti "melanjutkan dengan benar" (proses dengan benar). 

Dalam artian bahwa metode adalah cara untuk mencapai tujuan.18 

Metode erat kaitannya dengan metodologi, yang memiliki arti jalan 

untuk mencapai tujuan.19 Arti metode dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, adalah cara kerja yang sistematis untuk melakukan suatu 

kegiatan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Metode 

adalah cara atau prosedur yang diperlukan untuk mengungkapkan 

suatu gagasan atau konsep secara sistematis dan terorganisir 

berdasarkan gagasan, konsep, dan prinsip tertentu dari bidang yang 

terkait.20 

b. Macam-Macam Metode 

Adapun macam-macam metode sebagai berikut:21 

1. Metode Ceramah 

     Metode ceramah adalah metode yang boleh dikatakan 

metode tradisional, karena sejak dulu metode ini telah 

dipergunakan sebagai alat komunikasi lisan antara guru dengan 

anak didik dalam proses belajar mengajar. 

2. Metode Diskusi 

 
18 Nur Ahyat, Metode Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, Jurnal Manajemen 

Pendidikan Islam 4, no. 1 (2017), h. 24. http://doi.org/10.30957/edusiana.v4i1.5  
19 Abudin Nata, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2006), h. 

144. 
20 Nurhayah dan Muhajir, Implementasi Metode Tilawati dan Metode Iqra’ dalam 

Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur’an di SD Islam Al-Azhar dan SDIT Nur El-

Qolam Kabupaten Serang, Jurnal Qathruna 7, no. 2, (2020), h. 42. 

http://dx.doi.org/10.32678/qathruna.v7i2.3147  
21 Nur Ahyat, Metode Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, h. 27. 

http://doi.org/10.30957/edusiana.v4i1.5
http://dx.doi.org/10.32678/qathruna.v7i2.3147
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       Teknik diskusi mengarahkan pembelajaran melalui 

pemecahan masalah atau analisis sistem produk teknis terbuka. 

Jika ini berhasil, antusiasme mahasiswa terhadap forum ini luar 

biasa. Debat harus melibatkan pemimpin, topik yang jelas dan 

menarik, peserta yang saling memberi dan menerima, dan 

suasana yang santai. 

3. Metode Tanya Jawab 

 Metode tanya jawab mengarahkan pembelajaran dengan 

meminta siswa memahami isi. Ketika topiknya menarik, sulit, dan 

dapat diterapkan, metode tanya jawab bekerja dengan baik. 

Pertanyaannya menarik dan bervariasi dari pertanyaan yang 

hanya membutuhkan satu jawaban hingga pertanyaan terbuka 

yang kemungkinan memiliki banyak jawaban. Pendekatan tanya 

jawab adalah keterlibatan belajar verbal dimana siswa dapat 

mengajukan pertanyaan kepada guru.22 

4. Metode Pemberian Tugas 

Metode penugasan melibatkan pemberian tugas kepada 

siswa untuk dikerjakan. Penugasan dapat dilakukan secara 

individu atau kelompok. Setiap siswa atau kelompok mungkin 

memiliki tugas yang berbeda. 

5. Metode Demonstrasi 

       Metode.demonstrasi merupakan pendekatan pembelajaran 

dengan mempertunjukkan kepada siswa proses, pengaturan, 

objek, atau bagaimana produk teknologi secara langsung atau 

dengan bantuan media. Ketika demonstrasi item aktual, model, 

 
22 Nur Ahyat, Metode Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, h. 27. 
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objek bagus, atau penjelasan verbal dapat digunakan untuk 

mendemonstrasikan. 

6. Metode Bimbingan 

Bimbingan bimbingan belajar melibatkan seorang 

instruktur membimbing siswa secara individu atau dalam 

kelompok kecil. Strategi ini digunakan untuk mempelajari 

keterampilan teknis dasar, terutama dalam kelompok. 

7. Metode Pemecah Masalah (Problem Solving) 

       Metode pemecahan masalah adalah metode pembelajaran 

yang diawali dengan adanya masalah dan diakhiri dengan solusi. 

c. Faktor Pendukung Metode 

Faktor pendukung metode sebagai berikut:23 

1) Sarana dan prasarana yang memadai 

Memiliki infrastruktur mendukung dapat membantu 

keberlangsungan proses pembelajaran dan meningkatkan minat 

siswa dalam belajar. Adanya musholla, tempat wudhu, sarana 

olahraga, dan lain-lain membantu pendidik melakukan kegiatan 

pembelajaran dengan baik. 

2. Dukungan guru (pendidik sebaya) 

Semangat sekolah dapat ditingkatkan dengan kerjasama yang 

hangat. Kekompakan antar rekan sekolah mendorong semangat 

pendidik, yang dapat meningkatkan ritme proses pembelajaran. 

3. Dukungan Kepala.Sekolah 

 
23 Ahmad Lahmi, Aguswan Rasyid dan Jummadillah., Analisis Upaya, Faktor 

Pendukung dan Penghambat Pembelajaran Al-Qur’an dan Hadis di Madrasah Tsanawiyah 

Kota Padang, Sumatra Barat, Indonesia, Journal of Islamic Education 3, no. 2 (2020), h. 223. 

10.22373/jie.v3i2.7086 

http://dx.doi.org/10.22373/jie.v3i2.7086
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Dukungan penuh kepala sekolah dan kebijakan guru yang 

tidak terkekang dalam melaksanakan kegiatan di lingkungan 

sekolah sangat diperlukan. 

4. Kesadaran siswa 

Aspek terpenting dalam memfasilitasi pembelajaran adalah 

kesadaran dari siswa. Aspek ini mempengaruhi minat belajar siswa. 

Siswa akan sulit mendapatkan motivasi jika kurangnya kesadaran 

dalam belajar. 

5. Dukungan Wali Murid  

Selain guru, peran orang tua dalam memotivasi anaknya juga 

sangat penting, karena ketika anak sudah di rumah, pengawasan 

bukan lagi menjadi tanggung jawab sekolah melainkan wali murid 

itu sendiri. 

d. Faktor Penghambat Metode 

Selain beberapa faktor pendukung, terdapat juga beberapa faktor 

penghambat yaitu faktor orang tua, seperti latar pendidikan orang tua 

yang kurang, dan lingkungan yang tidak kondusif. Adapun faktor 

penghambat lainnya adalah pengaruh lingkungan keluarga.yang 

kurang mendukung, sarana prasarana pendidikan terbatas, kondisi 

ekonomi orang tua yang kurang mampu, peserta didik yang malas, 

sehingga peserta didik kurang minat dalam belajar.24 

2. Talaqqi 

 
   24 Ahmad Lahmi, Aguswan Rasyid dan Jummadillah., Analisis Upaya, Faktor 

Pendukung dan Penghambat Pembelajaran Al-Qur’an dan Hadis di Madrasah Tsanawiyah 

Kota Padang, Sumatra Barat, Indonesia, h. 225. 
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a. Pengertian Talaqqi 

       Kata talaqqi berasal dari kalimah laqiya yang artinya ‘berjumpa’. 

Maksud berjumpa di sini adalah antara murid dengan guru.25 Talaqqi 

artinya tatap muka. Salah satu metode pengajaran Al-Qur'an langsung 

berhadapan dengan guru disebut metode talaqqi. Teknik talaqqi 

mengajarkan Al-Qur'an secara lisan dari generasi ke generasi.26 

       Talaqqi adalah cara menyampaikan Al-Qur'an dengan musyafah 

(anak-anak dapat melihat gerak bibir guru) langsung di depan murid 

dalam keadaan duduk yang tenang dan.nyaman, lalu murid dibimbing  

guru untuk mendengarkan bacaan yang akan dihafalkan murid sampai 

lancar.27  

       Membaca Al-Qur’an.dengan tartil dan menaati hukum tajwid 

merupakan hal yang sangat penting dan tidak boleh ditinggalkan ketika 

membaca Al-Qur’an. Nabi Muhammad mengajarkan Al-Qur’an 

kepada para.sahabat menggunakan bacaan tartil dari awal turunnya 

wahyu kepadanya. 

       Kata  yang artinya sesuai dan َرتَّلَ  terpetik dari kata تَْرتِّل  dan  َرت ِّل   

indah. Perkataan yang tersusun dengan rapi yang kemudian diucapkan 

dengan baik dan benar disebut dengan Tartil al-Karim. Tartil Al-

Qur’an ialah membaca Al-Qur’an secara perlahan-lahan serta 

memperjelas huruf-huruf yang digunakan untuk berhenti dan memulai 

bacaan, agar pesan yang terkandung di dalamnya dapat dipahami oleh 

 
25 Tahiya, Implementasi Metode Jama’ dan Talaqqi dalam Pembelajaran Tahfidz Al-

Qur’an Juz 30 di TPQ At-Thohiriyyah Songgom Brebes, (Skripsi Sarjana, Fakultas Tarbiyah, 

IIQ Jakarta, 2021), h. 18. 
26 Salma Nadhifa Asy-Syahida, Studi Komparasi Metode Talaqqi dan Metode Tilawati 

dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur’an, Jurnal Pendidikan Islam Indonesia 

4, no. 2 (2020), h. 187. http://doi.org/10.35316/jpii.v4i2.192  
27 Tika Kartika, Manajemen Pembelajaran Tahfidz Al-Qur’an Berbasis Metode 

Talaqqi, Jurnal Islamic Education Manajemen 4, no 2, (2019), h. 248. 

http://doi.org/10.15575/isema.v4i2.5988  

http://doi.org/10.35316/jpii.v4i2.192
http://doi.org/10.15575/isema.v4i2.5988
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pembaca maupun pendengarnya. Sedangkan Al-Qur'an adalah nama 

untuk seluruh Firman Allah SWT. yang disampaikan kepada Nabi 

Muhammad SAW. oleh malaikat Jibril.28 

       Talaqqi adalah cara terbaik atau dapat dikatakan metode wajib 

dalam mempelajari Al-Qur'an.29 Hikmah dari metode ini adalah siswa 

dapat mengambil pelajaran langsung dari gurunya tentang ayat-ayat 

mutasyabihat, cara pelafalan huruf yang benar, hukum tajwid, dan 

kelancaran membaca Al-Qur'an, serta penjelasan substansi ayat.30 

       Metode talaqqi bukanlah hal yang baru, Rasulullah SAW. sudah 

menggunakan metode ini ketika menerima wahyu untuk pertama kali, 

Rasulullah SAW. yang tidak bisa membaca sama sekali langsung 

diajarkan Al-Qur’an oleh malaikat Jibril as. menggunakan sistem 

talaqqi. Kemudian dengan izin Allah SWT., Nabi Muhammad SAW. 

menghafal dan mengajarkan Al-Qur'an kepada para sahabatnya. Para 

sahabat mengajarkannya kepada Tabi'in, dan seterusnya, dari generasi 

ke generasi.31 

       Sistem pembelajaran bentuk talaqqi pada masa Rasulullah SAW. 

terdiri dari dua bentuk, yakni seorang guru yang membacakan atau 

memberikan  ilmu di hadapan murid-muridnya lalu murid-murid 

mendengarkan, kemudian ditutup dengan pertanyaan-pertanyaan, dan 

 
28 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an Jilid 

14), (Tangerang: Lentera Hati, 2005), h. 516. 
29 Atik Murobbiyatul Wardah, Implementasi Metode Talaqqi dalam Pembelajaran 

Tahfidz Al-Qur'an (Studi Kasus di Tk Khairunnas Nurul Hayat Surabaya dan SMP Khairunnas 

Nurul Hayat Tuban), (Tesis Magister Pendidikan Agama Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya), 

h. 34 
30 Halida Umami, Implementasi Metode Talaqqi dalam Pembelajaran Al-Qur’an di 

Kuttab Al-Fatih Griya Shanta Malang, (Thesis Magister Pendidikan Agama Islam, UIN 

Maulana Malik Ibrahim, 2020), h. 23. 
31 Nana Nurzulaikha, Efektivitas Penerapan Metode Talaqqi untuk Membentuk 

Kemampuan Menghafal Surat-Surat Pendek Santri Taman Pendidikan Al-Qur’an Nurul Falah 

Manyampa Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, (Skripsi Sarjana, Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan, UIN Alauddin Makassar 2019), h. 14. 
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guru mendengarkan murid membaca kemudian membenarkan ketika 

terjadi kesalahan.  

       Penerapan pembelajaran Al-Qur'an menggunakan metode talaqqi 

yaitu mempelajari Al-Qur'an bersama pembimbing, siswa 

mendengarkan apa yang disampaikan oleh pembimbing, lalu mengikuti 

cara membacanya, kemudian jika terjadi kesalahan saat membaca Al-

Qur’an pembimbing langsung memperbaikinya.32 

       Jadi metode talaqqi adalah suatu metode pembelajaran Al-Qur’an 

yang sistem pelaksanaannya murid berhadapan langsung dengan 

gurunya, kemudian guru membimbing murid dalam membaca atau 

mengulang ayat Al-Qur’an sampai bacaannya benar. 

b. Sejarah Metode Talaqqi 

       Nabi Muhammad SAW. dan para sahabat sejak awal turunnya 

wahyu sudah menggunakan metode ini. Ketika Rasulullah SAW. 

menerima ayat-ayat Al-Qur'an sebagai wahyu, beliau membacakannya 

di hadapan para sahabat, yang kemudian akan dihafalkan langsung oleh 

para.sahabat. Nabi mengajarkan para sahabatnya dengan teknik kuttab. 

Nabi juga memerintahkan penulis Wahyu untuk menulis ayat-ayat yang 

telah diterimanya. Proses seperti ini bertahan hingga era Bani 

Umayyah. Metode talaqqi didasarkan pada peristiwa kenabian yakni 

ketika para Nabi menerima ajaran dari Allah SWT. secara langsung 

melalui Malaikat Jibril..33 

 
32 Aziz Rizalluddin, Implementasi Metode Talaqqi dalam Pembelajaran Tahsin dan 

Tahfiz Al-Qur’an, Jurnal Khazanah Pendidikan 1, no. 1 (2019), h. 23. 

http://doi.org/10.15575/kp.v1i1.7138  
33 Diana Novitasari, Peningkatan Kemampuan Menghafal Hadis tentang Takwa Mata 

Pelajaran Al-Qur’an Hadis melalui Metode Talaqqi pada Siswa Kelas IV-B MI Islamiyah 

Sumberwudi Karanggeneng Lamongan, (Skripsi Sarjana, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, 

UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020), h. 22. 

http://doi.org/10.15575/kp.v1i1.7138
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c. Bentuk-bentuk Metode Talaqqi 

1) Tasmi  

        Tasmi berasal dari asma'a, yang berarti memperdengarkan. 

Tasmi merupakan bentuk masdar yang berarti memperdengarkan 

Al-Qur’an. Maksud dari metode ini adalah guru memperdengarkan 

bacaan atau hafalan yang akan dihafalkan oleh murid. Sistem 

seperti ini bisa disebut "sima' 'alaa sheikh". Dalam metode ini, 

guru menghafal Al-Qur'an atau melihat mushaf, kemudian murid 

mendengarkan bacaannya atau dengan mendengarkan hafalan 

teman. 

2)  ‘Aradh 

       "Aradh" berasal dari kata “aradhah" yang berarti 

menyampaikan, mengusulkan, dan mendemonstrasikan. Yang 

dimaksud metode ini yaitu siswa menyetorkan atau membaca  ayat 

yang akan dihafalkan di depan guru. Dengan begitu ketika murid 

membaca Al-Qur’an dengan keliru atau terjadi kesalahan saat 

membaca maka guru akan mengoreksi bacaannya. Hal ini 

berdasarkan dengan apa yang dilakukan Rasulullah SAW. ketika 

membaca Al-Qur’an di depan Malaikat Jibril. 

3) Qira’at Fi Ash-Sholah 

       Qira'at fi ash-sholah ialah membaca Al-Qur'an dalam shalat. 

Seperti inilah yang dilakukan Nabi SAW. terkadang beliau 

memperdengarkan ayat ketika shalat sirriyyah kepada para sahabat 

dan juga ketika shalat jahriyyah para sahabat memperhatikan  surat 

yang dibaca Rasulullah SAW.34 

 
34 Mu’arif, Metode Talaqqi dalam Pembelajaran Menghafal Al-Qur’an di Kelas IX 

Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota Serang, (Skripsi Sarjana, Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan, IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten), h. 23. 
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d.  Ciri-ciri Metode Talaqqi 

       Hasan bin Ahmad bin Hasan Hammam menyebutkan ciri-ciri 

metode talaqqi yaitu:35 

1) Talaqqi ialah metode pengajaran Al-Qur'an yang digunakan Nabi 

Muhammad SAW. kepada para sahabatnya, Tabi'in, dan para 

ulama saat ini. Inilah kemudian menjadi model bagi sistem 

pembelajaran Al-Qur’an di dunia Islam sampai sekarang. 

2) Penerapan talaqqi yaitu secara langsung bertatap muka, siswa 

duduk berhadapan dengan guru lalu memperdengarkan Al-

Qurannya, tanpa perantara. Jika ada kesalahan, guru langsung 

memberitahu siswa untuk memperbaikinya. 

3) Teknik talaqqi adalah cara belajar Al-Qur'an yang paling lengkap, 

benar, dan diterima secara luas. 

4) Di Indonesia, metode talaqqi disebut talaqqi Al-Qur’an. 

5) Metode talaqqi berguna untuk menelusuri ayat-ayat yang belum 

hafal, memperkuat hafalan, dan menghafal secara terus menerus. 

6) Ketika penerapanya siswa satu per satu mentalaqqi hafalannya   di 

hadapan guru. 

e. Langkah-Langkah Penerapan Metode Talaqqi 

       Inilah model pembelajaran pertama yang Nabi Muhammad SAW. 

contohkan. Sampai sekarang metode ini masih digunakan, terutama di 

Arab Saudi dan Mesir.36 Keberadaan guru dan instruktur merupakan 

faktor paling penting dalam pelaksanaan metode ini. Karena dengan 

adanya metode talaqqi ini, selain terjaganya keaslian huruf-huruf Al-

 
35 Halida Umami, Implementasi Metode Talaqqi dalam pembelajaran Al-Qur’an di 

Kuttab Al-Fatih Griya Shanta Malang, h. 29. 
36 Bin Ali, Imam Mubarok, Buku Pintar Hafalan Bacaan Shalat Plus Doa Harian, 

(Yogyakarta: Laksana, 2019) cet. 1, h. 191. 
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Qur’an secara lisan maupun tulisan, bacaan Al-Qur’an juga akan tetap 

terjaga. Penggunaan metode.talaqqi merupakan bentuk penyampaian 

ilmu yang tepat, sebab dengan adanya pertemuan  langsung guru dan 

murid memberikan kemudahan guru mengetahui karakteristik murid.  

       Pelaksanaan metode talaqqi memudahkan guru dalam 

penyampaian ilmu, karena guru akan lebih gampang menilai 

kepribadian siswa. Adanya metode talaqqi sangat berperan penting 

dalam penyebaran Islam, sebab pada metode ini terdapat bagian yang 

tidak dimiliki oleh metode lainnya misalnya murid dan guru dapat 

saling memahami dan lain-lain. Langkah-langkah metode talaqqi: 

1. Murid maju membacakan Al-Qur’an di depan guru  

2. Murid duduk di hadapan guru, kemudian siswa membacakan ayat 

Al-Qur’an dan guru mendengarkannya. 

3. Guru membacakan ulang ayat Al-Qur’an yang sebelumnya sudah 

dibacakan oleh siswa sembari memberikan sedikit penjelasan 

hukum-hukum ilmu tajwid dan cara pengucapan huruf yang benar 

4. Guru meminta siswa untuk membacakan kembali ayatnya sesuai 

dengan apa yang telah dicontohkan sebelumnya.37 

f. Kelebihan dan Kelemahan Metode Talaqqi 

       Nabi Muhammad SAW. mewarisi talaqqi. Dalam Riwayat 

dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW. bertalaqqi dengan Malaikat 

Jibril as. setahun sekali yakni pada bulan Ramadhan dan tahun beliau 

wafat. Mempelajari Al-Qur’an dengan bertalaqqi sangat ditekankan 

 
37 Imam Mashud, Meningkatkan Kemampuan dalam Setoran Hafalan Al-Qur’an 

Melalui Metode Talaqqi Pada Siswa Kelas VI B Sekolah Dasar Islam Yakmi Tahun 2018, 

NATURALISTIC: Jurnal Kajian Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran 3, no. 2 (2019), h. 

352. http://doi.org/10.35568/naturalistic.v3i2.397  

http://doi.org/10.35568/naturalistic.v3i2.397
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oleh para ulama tajwid.38 Berikut kelebihan dan kelemahan 

metode.talaqqi: 

1) Menjaga keaslian bacaan Al-Qur’an, karena membaca Al-Qur'an 

tanpa adanya guru atau hanya melalui buku atau sarana teknologi, 

yang berkembang pesat di zaman kita, bacaannya tidak bisa 

dipastikan layak. 

2) Guru dengan cepat mengoreksi kesalahan siswa ketika membaca. 

3) Guru dapat memperlihatkan langsung gerakan mulut kepada siswa 

ketika menyebutkan huruf atau bacaannya. Karena Al-Qur'an itu 

unik bagi para pembacanya. 

4) Ketika berhadapan dengan guru, siswa lebih fokus, dan  

mempelajari Al-Qur'an dari buku memberikan hasil yang berbeda. 

5) Siswa selalu mendapatkan nasehat dari guru ketika mempelajari 

Al-Qur'an; ini jarang bisa disampaikan oleh orang lain. 

Adapun kelemahannya sebagai berikut:39 

1) Metode ini membutuhkan kesabaran, ketekunan, kepatuhan, dan 

disiplin, yang membuat siswa bosan. 

2) Ketika siswa tidak memahami terjemahan bahasa tertentu, mereka 

mungkin hanya menangkap kesan verbal. 

       Segala sesuatu tentunya memiliki sisi kelebihan dan. kelemahan, 

begitupun dengan metode talaqqi. Namun adanya kelebihan dan 

kelemahan ini bukan berarti metode ini tidak dapat diterapkan. Oleh 

karena itu, dengan adanya kelebihan dan kelemahan ini diharapkan bisa 

 
38 Imam Mashud, Meningkatkan Kemampuan dalam Setoran Hafalan Al-Qur’an 

Melalui Metode Talaqqi Pada Siswa Kelas VI B Sekolah Dasar Islam Yakmi Tahun 2018, 

h.352. 
39 Windriati, Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur’an Melalui Metode Talaqqi 

Siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 21 Kab. Tanjung Jabung Timur Provinsi 

Jambi,(Skripsi Sarjana, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sultan Thaha Saifuddin 

Jambi, 2021), h. 22. 
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menjadi evaluasi untuk guru tersendiri agar ketika menerapkan metode 

ini guru bisa lebih kreatif lagi guna meminimalisir kelemahan atau 

kekurangan tersebut. 

C. Al-Qur’an 

1. Pengertian Al-Qur’an  

       Al-Qur’an secara Bahasa berasal dari kata qara'a - yaqra'u yang 

artinya membaca. Masdar dari Al-Qur’an adalah "qara'a," yang berarti 

"bacaan".40 Qara'a berarti mengumpulkan atau menghimpun. 

Sedangkan qira'ah berarti menyatukan huruf-huruf. dan kata dalam 

bentuk ucapan yang rapi.41 Secara umum, Al-Qur'an digambarkan 

sebagai kitab yang berisi kumpulan perkataan Allah SWT., mukjizat 

yang diperlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW. melalui malaikat 

Jibril, ditulis dalam mushaf murni yang selalu terjaga, dan merupakan 

ibadah bagi para pembacanya. Al-Qur’an sebagai petunjuk hidup 

manusia di dunia maupun di akhirat.42 Imam Suyuthi dalam kitabnya Al-

Itqon menyebutkan:43 

ِسَها َوَمْطَلُعَها ، أَْودََع  بَ ُعَها، َوَدئَِرُة َشَِ َوِإنا ِكَتابُ َنا الُقْرآَن َِلَُو َمْفَجُر الُعُلْوِم َوَمن ْ
 'ِفْيِه ُسْبَحانَُه َعِلَم ُكلِّ َشْيٍء َوَأََبَن ِفْيِه ُكلا ُهًدى َوَغيٍّ 

 “Sesungguhnya kitab kita, Al-Qur’an adalah sumber segala ilmu dan orbit 

matahari semua ilmu serta tempat terbitnya. Allah SWT. telah memuat di dalamnya 

ilmu (pengetahuan) tentang segala sesuatu dan telah menjelaskan di dalamnya 

segala yang benar dan sesat”. 

 
40 Siti Umi Rofiatun Rosita Muis, Pelaksanaan Metode Talaqqi dalam Meningkatkan 

Kemampuan Menghafal Al-Qur’an kelas 1 di MI Al-Kautsar Durisawo, (Skripsi Sarjana 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021), h. 25. 
41 Juhana Nasrudin, Kaidah Ilmu Tafsir Al-Qur’an Praktis, (Yogyakarta: Deepublish, 

2017), h. 24. 
42 Muhammad.Jaedi, Pentingnya Memahami Al-Qur’an dan Ilmu Pengetahuan, h. 63. 
43 Jalaluddin As-Suyuthi, Al-Itqon Fi Ulumil Qur’an, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-

Ilmiyah, 1979), jilid 1, h. 4. 
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Para ahli Ulumul Qur’an mendefinisikan Al-Qur’an sebagai berikut: 

1) Muhammad Ali al-Shabuni44 

              Mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah kalam Allah SWT., yang 

diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. yang merupakan 

penutup para Nabi dan Rasul  dengan cara yang tidak ada 

tandingannya melalui Malaikat Jibril As., tertulis pada mushaf dan 

kemudian diberikan kepada umat Islam secara berangsur-angsur, 

untuk dibaca dan dipelajari merupakan ibadah, yang dimulai dari 

Surat Al-Fatihah, diakhiri dengan Surat An-Nas. 

2) Imam Jalaluddin al-Suyuthy45  

       Dalam bukunya “Itmam al-Dirayah” menyebutkan: “Al-Qur’an 

adalah firman Allah SWT. yang diturunkan kepada Nabi 

Muhammad SAW. untuk melemahkan pihak-pihak yang 

menentangnya, walaupun hanya dengan satu surat saja dari 

padanya” 

3) Subhi As-Salih46 

       Al-Qur’an adalah kalam Allah SWT. merupakan mukjizat 

yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. ditulis dalam 

mushaf yang periwayatnya secara mutawatir serta membacanya 

adalah ibadah. 

4) Syekh Muhammad Khudari Beik47 

            Al-Qur’an adalah firman Allah SWT. dalam bahasa Arab, 

diturunkan melalui Malaikat Jibril As., kepada Nabi Muhammad 

 
44 Ahmad Suganda, Studi Qur’an dan Hadis, cet I, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), h. 

13. 
45 Muhammad Yasir dan Ade Jamaruddin, Studi Al-Qur’an, (Pekanbaru: CV. Asa Riau, 

2016), h. 3. 
46 Ahmad Suganda, Studi Qur’an dan Hadis, h. 13. 
47 Ahmad Suganda, Studi Qur’an dan Hadis, h. 13. 
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SAW., agar dipahami isinya, disampaikan kepada kita secara 

mutawatir, dalam mushaf, dimulai dari surat surat Al-Fatihah dan 

diakhiri dengan surat An-Nisa. 

5) Al-Syaukany48 

        Al-Qur’an adalah wahyu Allah SWT. kalamullah yang diturunkan 

kepada Nabi Muhammad SAW. dengan perantara malaikat Jibril 

AS., disampaikan dengan jalan mutawatir kepada kita, ditulis 

dalam mushaf dan membacanya termasuk ibadah. 

6) Manna’ Al-Qaththan49 

       Al-Qur’an adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi 

Muhammad SAW. secara berangsur-angsur, setiap muslim yang 

membacanya menjadi ibadah. 

7) Hasbi Ash-Shieddiqie50 

       Al-Qur'an adalah firman Allah SWT. diturunkan kepada Nabi 

Muhammad SAW. berbahasakan Arab. Agar dapat dipahami 

kandungannya, diturunkan secara berangsur-angsur. Tertulis 

dalam mushaf, dari Surah Al-Fatihah hingga Surah An-Nas, yang 

diturunkan selama 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. 

Surat al-'Alaq ayat 1 sampai 5 pertama kali diturunkan di Gua Hira 

dan surat terakhir yang diperlihatkan adalah surat al-Maidah ayat 

6.  

2. Kemampuan Membaca Al-Qur’an 

       Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan 

kemampuan sebagai daya (bisa, sanggup, melakukan sesuatu, dapat, 

 
48 Ahmad Suganda, Studi Qur’an dan Hadis, h. 13. 
49 Manna al-Qathan, Pengantar Studi Ilmu Al-Qur’an, Aunur Rafiq El-Mazni, (Jakarta: 

Pustaka Al-Kautsar, 2015) cet. 12, h. 18. 
50 Ahmad Suganda, Studi Qur’an dan Hadis, h. 13. 
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berada, kaya, mempunyai harta berlebihan). Kemampuan adalah suatu 

kekuatan yang dapat menghasilkan sinergi dalam membangun segala 

potensi manusia yang berupa kekuatan fisik, pikiran, jiwa, hati nurani 

(spiritualitas), dan etika sosial dalam menghasilkan karya yang terbaik 

dan bermanfaat.51 

       Membaca dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah melihat 

dan memahami apa yang tertulis (dengan melisankan atau hanya dalam 

hati). Membaca sering dipandang sebagai aktivitas berpikir dimana 

dalam kegiatan membaca seseorang berusaha menafsirkan, 

mengetahui, dan menerima informasi dari bacaannya.52 

       Membaca Al-Qur'an memberikan manfaat yang berbeda dari 

bacaan lainnya. Secara etimologi arti Al-Qur'an adalah bacaan, karena 

turunnya Al-Qur’an untuk dibaca. Membaca Al-Qur'an, dipahami atau 

tidak, merupakan ibadah, amal shalih, dan rahmat bagi pembaca, 

menenangkan hati serta ruang tempat membacanya.53 

       Setiap anak harus belajar membaca Al-Qur'an sebagai 

keterampilan yang dasar. Anak-anak hendaknya belajar membaca Al-

Qur’an di usia muda karena akan menjadi bekal selama hidup. 

 
51 Emi Wakhyuni, et al., eds., Kemampuan Masyarakat dan Budaya Asing dalam 

Mempertahankan Budaya Lokal di Kecamatan Datuk Bandar, Jurnal Ilmiah 1, no. 1 (2018), 

h. 26. <https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/abdiilmu/article/view/335> 
52 Nikmatul Hasana, Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur’an dengan Metode 

Tartil bagi Santri Kelas VII di Pondok Pesantren Nurul Jadid Desa Pasar Singkut Kecamatan 

Singkut Kabupaten Sarolangun, (Skripsi Sarjana Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN 

Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021), h. 6.  
53 Siti Muawanah, Peningkatan Kemampuan Santri Membaca Al-Qur’an Melalui 

Pendekatan Ilmu Tajwid Buku Standar Tajwid Bacaan Al-Qur’an Karangan Maftuh Basthul 

Birri, Jurnal Paramurobi 1, no. 1, (2018), 121. 10.32699/paramurobi.v1i1.182 

https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/abdiilmu/article/view/335
http://dx.doi.org/10.32699/paramurobi.v1i1.182
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Kemampuan membaca didefinisikan sebagai keterampilan dalam 

membaca kitab suci Al-Qur’an yang sesuai dengan kaidah tajwid.54 

       Setiap Muslim harus bisa membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an agar 

bisa beribadah dengan benar. Seorang muslim dan muslimah harus bisa 

membaca dan menghafal Al-Qur'an dengan benar dan tepat. Jika 

seorang muslim tidak bisa membaca Al-Qur'an, maka akan  

menghalangi ibadahnya. Semakin banyak murid yang bisa membaca 

Al-Qur'an, semakin tinggi kecerdasan spiritualnya. Al-Qur'an adalah 

sumber utama ajaran Islam dan harus diimani oleh semua orang yang 

memilikinya. Umat Islam dianjurkan untuk membaca, mempelajari, 

mengajar, dan mengamalkan isi Al-Qur'an. Dengan membaca, 

mengajar, dan melakukannya, maka akan memperoleh pengetahuan, 

kebijaksanaan, dan rahmat di dunia dan kehidupan selanjutnya.55 

3. Teori Kemampuan Membaca Al-Qur’an 

       Ayat Al-Qur'an pertama disampaikan kepada Muhammad saw. 

adalah Surat Al-Alaq ayat 1 berisi perintah membaca. Karena perintah 

pertama dalam Al-Qur’an adalah membaca, maka sebagai muslim tentu 

kita harus giat dalam mempelajari Al-Qur'an secara teratur karena Al-

Qur’an merupakan bacaan yang istimewa dapat menjamin pembacanya 

dengan menyebut "nama-nama Tuhan" (bismi rabbika). Yang harus 

diperhatikan ketika membaca ayat suci Al-Qur’an adalah 

keistiqamahannya, yakni membaca secara berkelanjutan dan terus 

 
54 Salma Nadhifa Asy-Syahida dan A. Mujahid Rasyid, Studi Komparasi Metode 

Talaqqi dan Metode Tilawati dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur’an, h. 188. 
55 Rama Joni, Abdul Rahman, dan Eka Yanuarti, Strategi Guru Agama Desa dalam 

Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur’an Warga Desa, Journal of Education and 

Instruction 3, no. 1 (2020), h. 60. http://doi.org/10.31539/joeai.v3i1.1289  

http://doi.org/10.31539/joeai.v3i1.1289
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menerus.56 Adapun tata cara membaca Al-Qur’an menurut para ulama 

terbagi menjadi empat macam, yaitu: 

1) Tartil  

       Makna kebahasaan tartil inilah yang mengharuskan adanya 

ketenangan ketika membaca kalamullah. Jadi tartil becaan Al-

Qur’an maknanya adalah perlahan-lahan ketika membacanya atau 

tidak tergesa-gesa, serta pengucapan huruf dan harakatnya secara 

jelas.57 Kata tartil bisa juga dimaknai dengan membaca Al-Qur’an 

dengan perlahan-lahan dan jelas, mengeluarkan setiap huruf dari 

makhrajnya dan menerapkan setiap sifat-sifatnya, serta mengingat-

ingat maknanya.58 

2) Tahqiq  

       Tahqiq adalah membaca Al-Qur’an dengan memberikan hak 

pada setiap huruf dengan tegas, jelas dan teliti, seperti 

memanjangkan mad, menegaskan hamzah, menyempurnakan 

harakat, serta melepas huruf secara tartil, pelan-pelan, 

memperhatikan panjang pendek, waqaf dan ibtida’, tanpa merampas 

hak huruf lainnya. Untuk memenuhi hal-hal itu, metode tahqiq 

kadang tampak memenggal-menggal dan memutus-mutus dalam 

membaca huruf-huruf dan kalimat-kalimat Al-Qur’an. Bacaan 

tahqiq ini untuk menegakkan bacaan Al-Qur’an dengan setegak-

 
56 Siti Muawanah, Peningkatan Kemampuan Santri Membaca Al-Qur’an Melalui 

Pendekatan Ilmu Tajwid Buku Standar Tajwid Bacaan Al-Qur’an Karangan Maftuh Basthul 

Birri, h. 122.  
57 Abdussalam     Muqbil     Al- Majidi, Bagaimana Rasulullah Mengajarkan Al-Qur’an 

Kepada  Para Sahabat, cet.  1, ( Jakarta:  Darul  Falah,  2008),  ha. 279. 

58 Siti Muawanah, Peningkatan Kemampuan Santri Membaca Al-Qur’an Melalui 

Pendekatan Ilmu Tajwid Buku Standar Tajwid Bacaan Al-Qur’an Karangan Muftah Basthul 

Birri, h. 122. 
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tegaknya tartil. Jadi tahqiq itu pasti tartil, dan tartil itu pasti bisa 

dinamakan tahqiq. Bacaan tahqiq adalah bacaan yang terbaik untuk 

belajar mengaji dan melatih lisan. 

3) Hadr  

       Hadr ialah membaca Al-Qur’an dengan cepat, ringan dan 

pendek namun tetap dengan menegakkan awal dan akhir kalimat 

sertu meluruskannya. Suara mendengung tidak sampai hilang. 

Meski cara membacanya cepat dan ringan ukurannya harus sesuai 

dengan standar riwayat-riwayat shahih yang diketahui oleh para 

pakar qira’ah.59 Yang dimaksud kecepatan dalam hadr adalah 

kecepatan mengikuti suara, bukan meninggalkan hukum tajwid.60 

4) Tadwir  

       Tadwir yaitu pertengahan tahqiq dan hadr. Bacaan yang sedang 

yaitu antara tahqiq dan hadr. Dan ini yang banyak diriwayatkan dari 

para imam qira’at. Tadwir merupakan cara membaca Al-Qur’an 

yang sering dipakai dalam shalat. Jadi tadwir ialah membaca Al-

Qur’an dengan memanjangkan mad, hanya tidak sampai penuh. 

4. Keutamaan Membaca Al-Qur’an 

       Al-Qur’an sebagai hujjah yang melindungi para pembacanya dari 

siksaan api neraka. Membaca Al-Qur’an memiliki keutamaan yakni 

orang yang mengamalkan Al-Qur’an akan menjadi manusia terbaik, 

derajatnya diangkat oleh Allah, menjadi syafaat untuk orang tua yang 

yang membacanya, orang yang senantiasa membaca Al-Qur’an hatinya 

 
59 Siti Muawanah, Peningkatan Kemampuan Santri Membaca Al-Qur’an Melalui 

Pendekatan Ilmu Tajwid Buku Standar Tajwid Bacaan Al-Qur’an Karangan Muftah Basthul 

Birri, h. 122 
60 Abdussalam Muqbil Al- Majidi, Bagaimana Rasulullah Mengajarkan Al-Qur’an 

Kepada  Para Sahabat, h. 300. 
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menjadi tentram dan damai, senantiasa dijauhkan dari siksaan dan 

terhindar dari penyakit.61 Kitab suci Al-Qur’an merupakan sumber dari 

segala sumber, maka membaca dan memahaminya merupakan suatu 

keharusan bagi umat muslim. Membaca Al-Qur’an merupakan amalan 

yang mulia dan ibadah yang hendaknya dilakukan oleh umat Islam, 

karena membacanya memiliki berbagai keutamaan. Hal yang perlu 

dipelajari ketika belajar membaca Al-Qur’an adalah mempelajari 

makhraj dan tajwid dengan baik agar dapat membaca Al-Qur’an 

dengan fasih, baik dan benar.62 

Adapun Keutamaan-keutamaan lainya yaitu:63 

1) Allah akan memberikan pahala untuk orang yang senantiasa 

membaca Al-Qur’an. 

2) Allah sangat peduli dengan hamba Nya yang mau meluangkan 

waktu untuk membaca Al-Qur’an. 

3) Setiap huruf Al-Qur’an mengandung sepuluh kebaikan. Jika 

seseorang membaca satu juz saja dalam satu hari maka orang itu 

akan mendapatkan kebaikan yang berlipat ganda. 

4) Al-Qur’an bisa digunakan sebagai terapi penyembuhan dari 

bermacam-macam penyakit dengan menggunakan ayat-ayat dan 

doa-doa bagi umat muslim  

5) Orang yang istiqamah dalam membaca Al-Qur’an akan diberikan 

pahala oleh Allah. 

 
61 Yusron Masduki, Implikasi Psikologis bagi Penghafal Al-Qur’an, Medina-Te: Jurnal 

Studi Islam 18, no. 1 (2018), h. 29. https://doi.org/10.19109/medinate.v14i1  
62 Mazidatul Faizah, Peningkatan Kemampuan Membaca Al-Qur’an Santri TPQ Al-

Mustaqim dengan Bimbingan Fashohatul Lisan, Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang 

Keagamaan 1, no. 1 (2020), h. 1. https://ejournal.unwaha.ac.id /index.php/abdimas_agama 

/article/view/1072  
63 Ali Mustofa dan Siti Yulia Citra, Kontribusi Khotmil Qur’an dalam Meningkatkan 

Motivasi Belajar Membaca Al-Qur’an di MA Darul Faizin Assalafiyah Catak Gayam 

Mojowarno Jombang, Jurnal Ilmu Pendidikan Islam 15, no. 2 (2019), 

h.80.  10.54069/attaqwa.v15i2.12 

https://doi.org/10.19109/medinate.v14i1
https://dx.doi.org/10.54069/attaqwa.v15i2.12
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Rasulullah SAW. bersabda: 

َبُة ْبُن َسِعيٍد َوُُمَماُد ْبُن ُعبَ ْيٍد   ثَ َنا قُ تَ ي ْ يًعا َعْن َأِب َعَوانََة قَاَل اْبُن َحدا اْلُغََبِيُّ َجَِ
ثَ َنا أَبُو َعَوانََة َعْن قَ َتاَدَة َعْن ُزَراَرَة ْبِن َأْوََف َعْن َسْعِد ْبِن ِهَشاٍم َعْن  ُعبَ ْيٍد َحدا

ُ َعَلْيِه َوَسلاَم اْلَماِهُر َِبْلقُ  ْرآِن َمَع الساَفرَِة َعاِئَشَة قَاَلْت قَاَل َرُسوُل اَّللاِ َصلاى اَّللا
َأْجَراِن و  َلُه  َعَلْيِه َشاقٌّ  َوُهَو  ِفيِه  َويَ تَ تَ ْعَتُع  اْلُقْرآَن  يَ ْقَرأُ  َوالاِذي  اْلََبََرِة  اْلِكَراِم 
ثَ َنا أَبُو  ثَ َنا اْبُن َأِب َعِديٍ  َعْن َسِعيٍد ح و َحدا اْلُمَثَّنا َحدا ْبُن  ثَ َنا ُُمَماُد  َحدا

ْستَ َواِئيِ  ِكََلُُهَا َعْن قَ َتاَدَة ِِبََذا َبْكِر ْبُن َأِب  ثَ َنا وَِكيع  َعْن ِهَشاٍم الدا َبَة َحدا  َشي ْ
ْسَناِد و قَاَل ِِف َحِديِث وَِكيٍع َوالاِذي يَ ْقَرأُ َوُهَو َيْشَتدُّ َعَلْيِه َلُه َأْجَرانِ   64اْْلِ

         Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id dan Muhammad bin Ubaid 

Al Ghubari semuanya dari Abu 'Awanah - Ibnu Ubaid - berkata, telah menceritakan 

kepada kami Abu 'Awanah dari Qatadah dari Zurarah bin Aufa dari Sa'd bin Hisyam 

dari 'Aisyah ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang 

mukmin yang mahir membaca Al Qur`an, maka kedudukannya di akhirat ditemani 

oleh para malaikat yang mulia. Dan orang yang membaca Al Qur`an dengan gagap, 

ia sulit dalam membacanya, maka ia mendapat dua pahala." Dalam jalur lain; telah 

menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan kepada 

kami Ibnu Abu 'Adi dari Sa'id dan diganti dengan jalur periwayatan lain, dan telah 

menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada 

kami Waki' dari Hisyam Ad Dastawa`i keduanya dari Qatadah dengan isnad ini. Dan 

ia berkata dalam haditsnya Waki'; "Dan orang yang membaca Al Qur`an sedang ia 

kesulitan dalam membacanya, maka baginya dua pahala." (HR. Bukhari dan 

Muslim). 

       Hadis yang dijelaskan Nabi SAW. berisi informasi bahwa orang 

yang mahir membaca Al-Qur’an, akan bersama para malaikat mulia dan 

taat. Mahir adalah bagus dalam membaca Al-Qur’an. Sebagaimana 

firman Allah:  

 
64 Abu Husain Muslim bin Al Hajjaj, Shahih Muslim, (Arab Saudi: Daar as-Salam, 

2000), Kitab Fadhail Qur’an wama Yata’allaqa bihi, Bab Fadlu al-Mahiru bil Qur’an walladzi 

Yatata’tau fihi, Hadis no. 244, h. 323. 
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 ِكرَاٍم بَ َرَرةٍ (  ۱۵)ِِبَْيِدي َسَفَرٍة    (۱٤) َمْرُفوَعٍة ُمَطهاَرٍة  (  ۱٣)ِف ُصُحٍف ُمَكراَمٍة  
)۱٦( 

“Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan, lagi disucikan, di 

tangan para penulis (malaikat), yang mulia lagi berbakti”. (Q.S. Abasa [80]: 13-16) 

Orang yang mahir dalam bidang Al-Qur’an akan bersama para 

malaikat. Sedangkan yang terbata-bata membacanya, yakni membaca 

dengan mengeja dan merasa sulit membacanya, maka bagi dirinya dua 

pahala. Pertama karena bacaannya dan kedua karena lelahnya dan sulit 

yang ia rasakan. Jadi yang terbata-bata membaca Al-Qur’an dan 

merasakan sulit, maka baginya dua pahala, satu pahala karena 

tilawahnya dan yang kedua karena bacaan anda akan Al-Qur’an. Akan 

tetapi yang pertama lebih utama daripada yang kedua. Karena yang 

pertama memiliki martabat yang agung, akan berbeda antara manusia 

yang memiliki martabat yang tinggi dengan manusia yang kurang dari 

itu, tetapi baginya pahala. Jadi, pembaca Al-Qur’an tidak akan menjadi 

orang yang merugi bagaimanapun juga.65 

5. Macam-macam Metode Belajar Al-Qur’an 

Adapun macam-macam metode pembelajaran Al-Qur’an sebagai 

berikut: 

1) Metode Iqro’ 

       Metode iqro’ adalah suatu metode membaca Al-Qur’an yang 

menekankan langsung pada latihan membaca. Adapun buku 

panduan iqra’ terdiri dari 6 jilid, mulai dari tingkat yang sederhana, 

tahap demi tahap sampai pada tingkatan yang sempurna. Metode 

pengajaran ini pertama kali dikembangkan pada tahun 1988 oleh 

 
65 Asmuni, Syarah Riyadhus Shalihin, Jilid III, (Jakarta: PT. Darul Falah, 2006) h. 293.  
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H. As'ad Humam di Yogyakarta. Pada metode ini terdapat dua 

skema sistem, buku iqra untuk TPA dan buku iqra untuk segala 

usia yang masing-masing terdiri dari 6 jilid, serta buku-buku 

praktis bagi mereka yang mempelajari Al-Qur'an.66 

2) Metode Tartil 

                Kata tartil menurut Bahasa berarti jelas dan teratur, sedangkan 

menurut istilah ialah membaca Al-Qur’an dengan pelan-pelan, 

baik dan benar sesuai tajwid. Jadi, metode tartil adalah cara 

membaca Al-Qur'an secara perlahan serta mengucapkan makhraj 

setiap huruf dengan benar. Dengan membaca perlahan dan hati-

hati, maka setiap huruf dan tajwid dapat didengar dengan jelas.67  

3) Metode Ummi 

       Metode ummi merupakan suatu metode yang dikembangkan 

oleh Lembaga Ummi Foundation (UF) Surabaya. Lembaga Ummi 

Foundation adalah sebuah lembaga yang membantu lembaga 

formal atau non formal dan khususnya guru Al-Qur’an dalam 

meningkatkan kemampuan mengelola pembelajaran Al-Qur’an 

yang efektif, menyenangkan dan menyentuh hati.68 Dinamakan 

metode ummi karena ummi berarti “ibuku” maka diharapkan 

 
66 Sri Belia Harahap, Strategi Penerapan Metode Ummi dalam Pembelajaran Al-

Qur’an, (Surabaya: Scopino Media Pustaka 2020), h. 21. 
67 Nikmatul Husnah, Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur’an dengan Metode 

Tartil bagi Santri Kelas VII di Pondok Pesantren Nurul Jadid Desa Pasar Singkut Kecamatan 

Singkut Kabupaten Sarolangun, (Skripsi: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sulthan 

Thaha Saifuddin Jambi, 2021), h. 12. 
68 Umi Hasanah dan Alik Roichatul Jannah, Implementasi Metode Ummi dalam 

Pembelajaran Al-Qur’an pada Santri di Pondok Pesantren Salafiyah Al-Mahfudz Seblak 

Jombang, Jurnal Pendidikan Islam 1, no. 2 (2017), h. 168. http://eprints.unipdu.ac.id/ 

id/eprint/790  

http://eprints.unipdu.ac.id/%20id/eprint/790
http://eprints.unipdu.ac.id/%20id/eprint/790
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metode ummi memiliki sifat layaknya seorang ibu, dan untuk 

menghormati jasa ibu yang sudah mengajari kita sejak kecil.69 

4) Metode Tilawati 

       Kata tilawati dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

pembacaan ayat Al-Qur’an dengan baik dan indah. Sedangkan 

secara istilah tilawah adalah membaca Al-Qur’an dengan bacaan 

yang menjelaskan huruf-hurufnya yang berhati-hati dalam 

melaksanakan bacaannya agar lebih mudah memahami makna 

yang terkandung di dalamnya. Metode tilawati merupakan 

langkah-langkah atau cara-cara praktis dalam mengajarkan Al-

Qur’an untuk mewujudkan rencana yang telah disusun dalam 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam pembelajaran Al-

Qur’an, yaitu mampu membaca Al-Qur’an secara efektif dan 

efisien dengan pendekatan klasikal menggunakan alat peraga dan 

individual dengan teknik baca simak dan dengan irama rost.70 

5) Metode Qira’ati 

       Metode qira’ati adalah suatu metode membaca Al-Qur’an 

yang langsung memasukkan dan mempraktekkan bacaan tartil 

sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Dalam pengajaran metode 

qira’ati, guru tidak perlu memberi tuntunan membaca, namun 

langsung saja dengan bacaan pendek.71 Dalam penerapan metode 

 
69  Elmiani Rahmah Hayati, Implementasi Metode Ummi dalam Pembelajaran Al-

Qur’an di SDIT Darojaatull Ulum, , (Skripsi Sarjana, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, 

UIN Syarif Hidayatullah, 2019), h. 65. 
70  Nurhayah dan Muhajir, Implementasi Metode Tilawati dan Metode Iqra’ dalam 

Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur’an di SD Islam Al-Azhar dan SDIT Nur El-

Qolam Kabupaten Serang, h. 47. 
71  Sri Belia Harahap, Strategi Penerapan Metode Ummi dalam Pembelajaran Al-

Qur’an, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), h. 20. 
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ini santri harus mampua membaca Al-Qur’an dengan tartil sesuai 

dengan ilmu tajwid dengan batas waktu kurang lebih dua tahun.72 

6) Metode Baghdadi 

       Metode baghdadi berasal dari Iraq, tepatnya kota Baghdad, 

maka metode ini disebut metode Baghdadi. Metode ini dikenal 

dengan metode “alif, ba, ta” atau metode “eja”. Tidak diketahui 

siapa pendirinya, namun metode ini sudah berkembang di tanah 

air kurang lebih selama satu abad. Metode ini diajarkan secara 

klasikal maupun privat. Dalam penerapan metode baghdadi 

terdiri dari beberapa tahap, yaitu: 

1) Tahap pengenalan huruf hijaiyah 

2) Pengenalan huruf dan harakat 

3) Tahap pengenalan huruf sambung 

4) Tahap pengenalan juz ‘amma73 

6. Kelebihan dan Kelemahan dari Macam-Macam Metode Belajar 

Al-Qur’an. 

1) Metode Iqra’ 

Kelebihan metode iqra’74 

a. Menggunakan metode CBSA (Cara Baca Santri Aktif), jadi 

bukan guru atau ustadz/ustadzah yang aktif di sini melainkan 

santri yang dituntut untuk aktif. 

 
72  Elmiani Rahmah Hayati, Implementasi Metode Ummi dalam Pembelajaran Al-

Qur’an di SDIT Darojaatull Ulum, h. 42. 
73 Elmiani Rahmah Hayati, Implementasi Metode Ummi dalam Pembelajaran Al-

Qur’an di SDIT Darojaatull Ulum, h. 39. 
74 Subhan Adi Santoso, Implementasi Metode Iqra’ dan Metode Tilawati dalam 

Pembelajaran Al-Qur’an di Madrasah Diniyah Al-Falah Modung Bangkalan, Jurnal 

Pendidikan Islam 4, no. 1 (2018), h. 71. https://doi.org/10.37286/ojs.v4i1.32 

https://doi.org/10.37286/ojs.v4i1.32
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b. Eja langsung, di mana santri tidak perlu mengeja huruf dan 

tanda secara satu persatu. 

c. Variative, disusun menjadi beberapa jilid buku dengan 

desain cover menarik dan warna yang berbeda. 

d. Modul, yaitu santri yang sudah menamatkan jilidnya dapat 

melanjutkan jilid selanjutnya. 

e. Menggunakan teknik klasikal, di mana ustadz memberi 

contoh dan santri mengikutinya bersama-sama. 

Kelemahan metode Iqra’: 

a. Pada jilid-jilid awal tidak ada pengenalan terhadap nama dari 

huruf-huruf hijaiyah asli. 

b. Pengenalan terhadap bacaan-bacaan tajwid, tetapi tanpa harus 

mengenalkan istilah bacaan tajwid. 

c. Tidak adanya media atau lembar kerja siswa atau panduan 

untuk menulis huruf-huruf Arab. 

d. Tidak dianjurkan untuk mengajarkan metode ini dengan 

menggunakan irama murottal, kecuali santri sudah khatam 

jilid akhir serta dapat membaca lancar. 

2) Metode Tartil 

Kelebihan metode tartil:75 

a. Waktu relatif singkat tidak memerlukan banyak waktu 

b. Boleh diajarkan kepada siapa saja tanpa batas usia 

c. Menggunakan sistem klasikal baca simak sehingga mudah 

paham dan hafal karena diulang-ulang 

d. Tidak membutuhkan terlalu banyak guru/ustadz 

 
75 Ino Angga Putra, Rina Dian Rahmawati, dan Aji Ainur Rafiq, Pendampingan 

Mengajar di Lembaga Taman Pendidikan Al-Qur’an Desa Brangkal, Jurnal Keagamaan: 

Jurnal Pengabdian Masyarakat 1, no. 1 (2020), h. 12. https://ejournal.unwaha.ac.id 

/index.php/abdimas_agama /article/view/1024  
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Kelemahan tartil: 

a. Bagi anak yang daya pikirnya agak lemah, maka ia akan sering  

merasa kesulitan 

b. Bagi anak yang tidak hadir maka ia akan ketinggalan pelajaran 

3) Metode ummi 

Kelebihan metode ummi:76 

a. Sistem yang berbasis mutu 

b. Tahapan yang sistematis 

c. Materi yang kontinu dan control ketat 

Kelemahan metode ummi: 

a. Membutuhkan guru yang banyak serta waktu yang lama dan 

biaya yang besar. 

b. Metode ummi dapat memberikan hasil dalam pembelajaran 

Al-Qur’an dengan kemampuan siswa membaca Al-Qur’an 

yang benar dan baik selama sekitar 2 sampai 4 tahun. 

c. Sistem metode ummi membutuhkan guru Al-Qur’an yang 

profesional sedangkan kenyataannya guru Al-Qur’an yang 

profesional masih sedikit.77 

4) Metode Tilawati 

Kelebihan metode tilawati adalah:78 

a. Melagukan bacaan (mulai jilid 1-5) dengan menggunakan 

irama rost standar nasional. 

 
76 Zainal Arifin, Implementasi Metode Pembelajaran Al-Qur’an (Studi Komparatif 

Penerapan Metode Iqro’ dan Ummi di TPA Kecamatan Solokuro Lamongan), Jurnal 

Pemikiran dan Pendidikan Islam 5, no. 2 (2021), h. 304. http://dx.doi.org/10.30651 

/sr.v5i2.10235 
77 Didik Hernawan, Penerapan Metode Ummi dalam Pembelajaran Al-Qur’an, Jurnal 

Studi Islam 19, no. 1 (2018), h. 33. https://doi.org/10.23917/profetika.v19i1.7751 
78 Subhan Adi Santoso, Implementasi Metode Iqra’ dan Metode Tilawati dalam 

Pembelajaran Al-Qur’an di Madrasah Diniyah Al-Falah Modung Bangkalan, h. 75. 

http://dx.doi.org/10.30651%20/sr.v5i2.10235
http://dx.doi.org/10.30651%20/sr.v5i2.10235
https://doi.org/10.23917/profetika.v19i1.7751
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b. Pengenalan huruf-huruf hijaiyah asli serta angka-angka Arab, 

mulai dari satuan sampai ribuan. 

c. Pengenalan terhadap bacaan-bacaan tajwid beserta istilah-

istilahnya. 

d. Modul, yaitu santri yang sudah menamatkan jilidnya dapat 

melanjutkan jilid selanjutnya. 

Kelemahan metode tilawati adalah: 

a. Bagi ustadz/ustadzah yang akan menggunakan metode ini 

harus mengikuti pelatihan atau harus bisa membaca secara 

tartil. 

b. Dengan pendekatan irama lagu rost yang digunakan dalam 

metode tilawati ini, jika diterapkan pada anak-anak khususnya 

usia pra sekolah dikhawatirkan irama tersebut tidak dapat 

terjaga secara intensif. 

c. Untuk materi bacaan mad (Panjang hanya disajikan/dikupas 

pada satu jilid saja. 

5) Metode Qira’ati 

Kelebihan qira’ati adalah: 

a. Praktis, mudah dipahami dan diterapkan oleh murid 

b. Murid aktif dalam belajar membaca, guru hanya menjelaskan 

pokok pembelajaran dan memberi contoh bacaan. 

c. Peserta didik aktif dalam belajar membaca, guru hanya 

menjelaskan pokok pembelajaran dan memberi contoh bacaan 

d. Peserta didik menguasai ilmu tajwid dengan praktis dan 

mudah 

Kelemahan qira’ati adalah: 

a. Anak tidak bisa membaca dengan mengeja 
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b. Kurangnya penguasaan huruf hijaiyah secara urut dan lengkap 

oleh anak. 

c. Anak yang tidak aktif akan semakin tertinggal 

d. Bagi anak yang tidak lancar lususnya juga akan lama karena 

metode ini lulusnya tidak ditentukan oleh bulan/tahun 

6) Metode Baghdadi 

Kelebihan metode baghdadi:79 

a. Memudahkan murid dalam belajar karena sebelum diberikan 

materi, murid sudah menghafal  huruf hijaiyah 

b. Bagi murid yang sudah lancar atau menguasai dapat langsung 

melanjutkan materi selanjutnya, tidak perlu menunggu yang 

lain 

c. 30 huruf hijaiyah hampir selalu ditampilkan pada setiap 

Langkah secara utuh sebagai tema setara 

d. Bunyi dan susunan huruf disusun secara rapi 

e. Materi tajwid pada dasarnya telah terintegrasi pada setiap 

proses 

Kelemahan metode baghdadi: 

a. Waktu yang dibutuhkan cukup lama karena harus terlebih 

dahulu menghafal huruf hijaiyah dan melancarkan ejaan 

b. Murid menjadi tidak aktif karena harus mengikuti gurunya 

dalam membaca 

c. Metode baghdadi sulit diketahui keasliannya, karena sudah 

mengalami banyak modifikasi.  

 
79 Hinggil Permana dan Rina Syafrida. "Meningkatkan Keterampilan Mengenal Huruf 

Hijaiyah Melalui Metode Utsmani dan Metode Baghdadi." Awlady: Jurnal Pendidikan 

Anak 5, no. 2 (2019), h. 56. www.syekhnurjati.ac.id// jurnal/index.php /awlady    

http://www.syekhnurjati.ac.id/%20jurnal/index.php%20/awlady
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

       Pada bab ini akan diuraikan secara detail tentang pendekatan penelitian, 

jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, siklus penelitian, data dan 

sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, 

pedoman observasi dan pedoman wawancara yang penulis lakukan selama 

penelitian. Adapun pembahasan tersebut sebagai berikut: 

A. Pendekatan Penelitian 

       Penelitian dalam Kamus Bahasa Inggris disebut dengan research. jika 

dilihat dari susunan katanya, terdiri atas dua suku kata, yaitu re  yang berarti 

melakukan kembali atau pengulangan dan search yang berarti melihat, 

mengamati atau mencari, sehingga research dapat diartikan sebagai 

rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan pemahaman baru 

yang lebih kompleks, lebih mendetail, dan lebih komprehensif dari suatu 

hal yang diteliti.1 Penelitian adalah suatu penyelidikan terorganisasi, atau 

penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta untuk 

menentukan sesuatu.2 Tujuan penelitian adalah untuk mengubah 

kesimpulan yang telah diterima secara umum, maupun mengubah pendapat-

pendapat dengan adanya aplikasi baru pada pendapat tersebut. Fungsi 

penelitian adalah mencarikan penjelasan dan jawaban terhadap 

permasalahan serta memberikan alternatif bagi kemungkinan yang dapat 

digunakan untuk pemecahan masalah.3  

       Dalam penelitian ini penulis memilih menggunakan pendekatan 

kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan 

 
1 Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jawa Barat: CV. 

Jejak, 2018), h. 7. 
2 Sandu Siyoto, Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 

20015), h.5. 
3 Sandu Siyoto, Dasar Metodologi Penelitian, h.8. 
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pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu 

fenomena sosial dan masalah manusia.4 

       Fokus masalah pada penelitian kualitatif lebih umum dan memiliki 

cakupan wilayah yang luas, serta tingkat variasi yang kompleks. Penelitian 

kualitatif lebih sistematis, terencana, terstruktur, jelas dari awal hingga 

akhir penelitian. Akan tetapi masalah-masalah pada metode penelitian 

kualitatif berwilayah pada ruang yang sempit dengan tingkat variasi yang 

rendah, namun dari penelitian tersebut nantinya dapat berkembang secara 

luas sesuai dengan keadaan di lapangan. Pada pendekatan ini, prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang yang diamati dan perilaku yang diamati.  

       Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian 

naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah 

(natural setting), disebut juga metode etnographi, karena pada awalnya 

metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi 

budaya. Metode penelitian kualitatif juga merupakan metode penelitian 

yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap 

suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian 

generalisasi.5 

B. Jenis Penelitian       

       Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yang 

bertujuan untuk mendeskripsikan hasil pengolahan data yang berupa kata-

kata, gambaran umum yang terjadi di lapangan. Pengamatan deskriptif 

berarti melakukan pengamatan secara menyeluruh terhadap sesuatu yang 

ada dalam latar penelitian.6 

 
4 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Kencana, 2012), h.33. 
5 Sandu Siyoto, Dasar Metodologi Penelitian, h.28. 
6 Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 184. 
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   Data yang dihasilkan pada penelitian kualitatif adalah data deskriptif 

yang berupa kata-kata tertulis atau ungkapan responden yang sedang 

diamati. Paradigma yang digunakan pada penelitian kualitatif adalah 

paradigma alamiah yang berdasarkan pada pandangan fenomenologis 

dalam memaknai masalah-masalah sosial atau manusia.7 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

       Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Aisyah Samawa yang 

berada di Jl. Pramuka RT 002 RW 001 Kel. Brang Biji, Kec. Sumbawa, 

Kab. Sumbawa Prov. Nusa Tenggara Barat. Adapun waktu penelitian 

dilakukan mulai dari bulan Mei sampai Juni 2022. 

D. Siklus (Jadwal) Penelitian 

No Jenis 

Kegiatan 

Jan Feb Mar Apr Mei Juni  

1. Membuat 

Judul 

                     

2. Menyusun 

Proposal 

                     

3. Perbaikan 

Proposal 

                     

4. Observasi                       

5. Wawancara                       

6.  Dokumentasi                      

7. Penyusunan 

Skripsi 

                     

 

 
 7 Mardawani, Praktis Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2020) h. 

57. 
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E. Data dan Sumber Data Penelitian 

1. Data 

       Data adalah fakta empiric yang dikumpulkan oleh peneliti untuk 

kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan 

penelitian. Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi 

penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Data 

dalam penelitian ini adalah semua data yang mendukung proses 

penelitian yang berkaitan dengan pondok pesantren Aisyah Samawa. 

Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat dikelompokkan dalam 

dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. 

2. Sumber Data 

       Data penelitian dapat berasal dari berbagai sumber yang 

dikumpulkan dengan menggunakan berbagai teknik selama kegiatan 

penelitian berlangsung.8 Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat 

dikelompokkan dalam dua jenis yaitu data primer dan data skunder. 

a. Data Primer 

       Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh 

peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut 

juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date. 

Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya 

secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk 

mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara, diskusi 

terfokus (focus group discussion) dan penyebaran kuisioner. Adapun 

sumber data primer dalam penelitian ini terdiri dari: 

1) Pimpinan Pondok Pesantren Aisyah Samawa  

2) Kepala Sekolah SMP/SMA Aisyah Plus Samawa 

3) Ketua Kegiatan tahfizul Qur’an Pondok Pesantren Aisyah Samawa 

 
8 Sandu Siyoto, Dasar Metodologi Penelitian, h.67. 
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4) Pembimbing kegiatan tahfizul Qur’an pondok pesantren Asiyah 

Samawa 

b. Data Sekunder 

       Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan 

peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan 

kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti 

Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, dan lain-lain.9 

Adapun data sekunder dalam penelitian ini yaitu data-data santri, dan 

sumber lainnya yang berkaitan dengan pondok pesantren Aisyah 

Samawa. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

       Kegiatan penelitian yang terpenting adalah pengumpulan data. 

Menyusun instrument adalah pekerjaan penting di dalam penelitian, tetapi 

mengumpulkan data jauh lebih penting lagi, terutama jika peneliti 

menggunakan metode yang rawan terhadap masuknya unsur subjektif 

peneliti.10 Selanjutnya bila dilihat dari cara atau teknik pengumpulan data 

memiliki beragam jenis, menurut Sugiyono terdapat empat teknik 

pengumpulan data yaitu observasi (pengamatan), interview (wawancara), 

dokumentasi dan triangulasi (gabungan). 11 

        Teknik pengumpulan data merupakan prosedur sistematik untuk 

memperoleh data yang dibutuhkan. Pengumpulan data yang digunakan oleh 

penulis dalam pengamatan dan pengkajian selama kegiatan penelitian 

adalah pengumpula data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.  

a. Observasi 

 
9 Sandu Siyoto, Dasar Metodologi Penelitian, h.68. 
10 Sandu Siyoto, Dasar Metodologi Penelitian, h. 75. 
11 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta 

2014), h. 63. 
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       Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis 

terhadap gejala-gejala yang diteliti. Nazir menjelaskan dalam bukunya 

bahwa “Pengumpulan data secara observasi adalah melakukan 

pengamatan langsung tanpa alat bantu lainnya”.12 Metode Observasi 

menurut Herdiansyah adalah proses melihat, mengamati dan 

mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu 

tujuan. Observasi adalah kegiatan mencari data yang digunakan untuk 

memberi kesimpulan.13 Dengan observasi peneliti dapat lebih mudah 

dalam mengelola informasi yang ada atau bahkan informasi yang 

muncul secara tiba-tiba tanpa diprediksi terlebih dahulu.14  

       Selama melakukan observasi ini, penulis akan merekam dan 

mencatat serta berinteraksi dengan aktivitas individu-individu subjek 

penelitian di lokasi penelitian. Penulis juga dapat terlibat dalam peran-

peran yang beragam, mulai dari non partisipan hingga menjadi 

partisipan utuh. 

       Penulis akan melakukan observasi terkait Implementasi 

Penggunaan metode talaqqi dalam meningkatkan kemampuan baca Al-

Quran pada santri pondok pesantren ‘Aisyah Samawa, dan 

mengumpulkan berbagai data secara relevan dari berbagai sumber. 

b. Wawancara 

       Wawancara merupakan percakapan yang terjadi pada dua orang 

atau lebih yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dan ide 

melalui proses tanya jawab. Wawancara berdasarkan bentuk 

jawabannya terdiri dari tiga jenis yakni wawancara terstruktur, 

 
12 Moh. Nazir, Metode Penelitian. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), h. 154. 
13 Haris Herdiyansyah, Wawancara, Observasi, dan Fokus Groups, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2013), h. 132 
14 Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 109. 
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wawancara semi terstruktur dan wawancara terstruktur.15 Berikut 

penjelasan mengenai ketiga wawancara tersebut:16 

1) Wawancara Terstruktur 

       Wawancara terstruktur digunakan ketika interviewer 

mempersiapkan daftar pertanyaan dahulu sebelum diajukan kepada 

interviewee dan urutan pertanyaan tidak diubah. Wawancara 

terstruktur memiliki lebih banyak kelebihan dibandingkan dengan 

wawancara yang tidak terstruktur. Kelebihan wawancara terstruktur, 

di mana pertanyaan menggunakan kalimat tertutup adalah 

interviewer dapat mengontrol waktu dan dapat mengarahkan 

interviewee kepada informasi spesifik dan yang diinginkan. 

Interviewer dapat mengajukan lebih banyak pertanyaan dalam 

waktu yang singkat dan untuk keahlian wawancara tidak terlalu 

dibutuhkan. 

2) Wawancara Semi Terstruktur 

                 Interviewer telah mempersiapkan daftar pertanyaan yang akan 

diajukan kepada interviewee, tetapi urutan pengajuan pertanyaan-

pertanyaan tersebut bersifat fleksibel karena bergantung pada arah 

pembicaraan. 

3) Wawancara Tidak Terstruktur 

            Wawancara tidak terstruktur dipilih untuk digunakan ketika 

interviewer tidak menggunakan panduan apapun dan arah 

pembicaraan bersifat spontanitas. 

        Penulis berpedoman pada pertanyaan-pertanyaan yang telah 

disusun sebelumnya, dan tidak menutup kemungkinan penulis akan 

mengembangkan pertanyaan-pertanyaan baru sampai penulis 

 
 15 Mardawani, Praktis Penelitian Kualitatif, h. 57. 

 16 R.A. Fadhallah, Wawancara, (Jakarta: UNJ Press, 2020), h. 8. 
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merasa data yang dibutuhkan telah lengkap terkumpul. Jadi, dalam 

penulisan laporan akhir ini penulis menggunakan teknik wawancara 

semi terstruktur. Ciri-ciri dari wawancara semi terstuktur yaitu 

pelaksanaannya lebih terbuka bila dibandingkan wawancara 

terstruktur.  Pemilihan informan juga ditentukan melalui teknik 

purposive sampling.  

Menurut Sugiyono purposive sampling adalah teknik 

pengambilan sumber data dengan “pertimbangan tertentu”.17 

Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut dianggap paling 

tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai 

penguasa sehingga akan memudahkan dalam menjelajah 

objek/situasi sosial yang diteliti. Informan yang dimaksud dalam 

penulisan ini adalah yang terlibat langsung atau informan yang 

dianggap mempunyai kemampuan dan mengerti permasalahan yang 

terjadi. Dalam teknik ini informan yang dipilih ialah informan 

memiliki tugas dan fungsi serta pengetahuan yang berkaitan dengan 

penulisan penulis. 

c. Dokumentasi 

       Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 

memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau 

dokumen yang ada pada subjek/responden atau tempat, di mana 

subjek/responden bertempat tinggal atau melakukan kegiatan sehari-

hari. Data yang diperoleh dari teknik observasi dan wawancara kadang 

belum mampu menjelaskan makna fenomena yang terjadi dalam situasi 

 
17 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, h. 219. 
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sosial tertentu, sehingga dokumentasi sangat diperlukan untuk 

memperkuat data.18 

       Menurut Sugiyono dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang 

sudah berlalu, yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang.19 Dalam melakukan dokumentasi perlu 

diperhatikan penggunaan dokumen yang memiliki kredibilitas yang 

tinggi dalam rangka meningkatkan kualitas penelitian. 

     Dengan metode dokumentasi yang diamati adalah benda hidup 

bukan benda mati. Apabila terdapat kekeliruan dalam pengumpulan data, 

sumber datanya masih tetap dan belum berubah. Sehingga dibandingkan 

dengan metode lain, maka metode ini tidak begitu sulit untuk diterapkan. 

       Dokumentasi dilakukan sebagai kegiatan untuk melengkapi data dan 

informasi yang diperoleh melalui buku-buku dan laporan-laporan yang 

diperoleh dari sumber data. Penulis mempelajari dokumen-dokumen 

yang berupa data yang berhubungan dengan penelitian yang  

dilaksanakan. Data-data yang diperoleh dari dokumentasi digunakan 

sebagai pembanding atas data-data primer yang diperoleh. 

G. Teknik Analisis Data 

       Kegiatan analisis data penelitian dilakukan setelah pengumpulan data 

selesai. Proses analisis data dimulai dari menelaah seluruh data yang 

tersedia dari berbagai sumber, yaitu satu cara pengamatan yang sudah 

ditulis dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, pengamatan yang sudah 

ditulis dalam catatan lapangan, dokumen resmi, gambar atau foto dan 

sebagainya. Dalam penelitian kualitatif, data yang diperoleh dari berbagai 

sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-

 
18 Mardawani, Praktis Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2020) h. 

59. 
19 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, h. 240. 
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macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya 

penuh. Dengan pengamatan yang terus-menerus tersebut mengakibatkan 

variasi data lebih tinggi. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu 

analisis berdasarkan data yang diperoleh selanjutnya dikembangkan pola 

hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. 

       Secara umum, penelitian kualitatif dalam melakukan analisis data 

banyak menggunakan model analisis yang dicetuskan oleh Miles dan 

Huberman yang sering disebut dengan metode analisis data interaktif. 

Aktivitas dalam data kualitatif ada tiga, yaitu tahap reduksi data, display 

data, dan kesimpulan atau verifikasi.20 

a. Reduksi Data 

       Pada saat melakukan penelitian, Penulis akan memperoleh data dari 

lapangan yang cukup banyak. Untuk memudahkan proses pengolahan 

data penulis melakukan reduksi data atau memilah data lalu membuat 

rangkuman hal apa saja yang menjadi fokus penulis terkait permasalahan 

yang penulis amati, kemudian akan memudahkan penulis dalam mencari 

tema dan pola penelitian ini. Dengan demikian data yang telah direduksi 

akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penulis 

untuk menentukan langkah selanjutnya dalam menemukan kekurangan 

data pada penelitian. 

b. Display Data (Penyajian Data) 

     Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah menyajikan data. 

Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan dan tersusun 

dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. 

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori. Menurut Miles dan Huberman, 

 
 20 Umarti Hengki Wijaya, Analisis Data Kualitatif (Makassar: Sekolah Tinggi 

Theologia Jaffray, 2020), h. 85-90.  
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yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian 

kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. 

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

       Langkah ketiga dalam analisis data dalam penelitian kualitatif 

menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan 

verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat 

sementara, dan akan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan 

bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data 

berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap 

awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti ke 

lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan 

merupakan kesimpulan yang kredibel. 

        Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru 

yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau 

gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau 

bahkan gelap, sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Kesimpulan dapat 

berupa kausal atau interaktif, maupun hipotesis atau teori. 

       Pada Penelitian ini, penulis menggunakan analisis kualitatif, hal ini 

dapat terlihat dari teknik analisis data, seperti reduksi data, serta 

penarikan kesimpulan. Data-data yang terkumpul dari hasil wawancara 

dan dokumentasi, penulis analisis terlebih dahulu dengan mereduksi data 

atau memilah data kemudian melakukan penyajian data (Display data) 

lalu penulis menarik kesimpulan dari hasil penyajian data tersebut. 

Penelitian kualitatif yang penulis lakukan, penulis menekankan pada 

kemampuan melakukan penalaran serta mengaitkan fakta dan data serta 

informasi yang ada di lapangan kemudian penulis olah menjadi narasi 
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H. Pedoman Observasi 

Dalam melakukan penelitian, penulis mengumpulkan fokus pengamatan 

sebagai berikut: 

Tabel 1: Kisi-kisi Observasi 

No  Aspek yang diamati 

1. Persiapan guru sebelum memulai pembelajaran 

2. Proses penerapan metode talaqqi 

3. Kendala-kendala dalam penerapan metode talaqqi 

4. Kesiapan murid dalam memulai pembelajaran 

5. Media yang digunakan selama proses pembelajaran 

6.  Sarana Prasarana pondok pesantren Aisyah Samawa 

 

I. Pedoman Wawancara 

       Adapun untuk proses penelitian ini penulis berencana melakukan 

wawancara secara garis besar saja, dan akan penulis kembangkan secara 

lebih mendalam pada saat mengolah hasil wawancara yang telah 

dilakukan terhadap informan. Oleh karena itu penulis akan mendapat kan 

informasi yang lengkap, aktual serta akurat kemudian penulis 

kembangkan secara deskriptif.  

Tabel 2: Kisi-kisi Wawancara 

No  Indikator Responden 

1. Metode Pembelajaran Al-Qur’an Kepala sekolah, guru 

pengajar Al-Qur’an 

2. Sistem pelaksanaan pembelajaran Al-

Qur’an  

Guru Al-Qur’an 

3. Persiapan sebelum mengajar Guru Al-Qur’an 

4. Materi pembelajaran Al-Qur’an Guru Al-Qur’an 
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5. Media pembelajaran Guru Al-Qur’an 

 6. Tahap pelaksanaan pembelajaran 

menggunakan metode talaqqi 

Guru Al-Qur’an 

7. Kelebihan dan kekurangan metode 

talaqqi 

Guru Al-Qur’an 
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BAB IV 

ANALISIS PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Pondok Pesantren Aisyah Samawa 

1. Identitas Pondok Pesantren  

NSPP : 510052040037 

Nama Lembaga : Pondok Pesantren Aisyah Samawa 

Alamat  : Jl. Pramuka RT/RW 002/001 

Desa/Kelurahan  : Kelurahan Brang Biji 

Kota : Sumbawa 

Propinsi : Nusa Tenggara Barat 

Nama Pendiri : Dea Guru H. Munajat, Lc., M.H.I. 

Nama Pimpinan : Dea Guru H. Munajat, Lc., M.H.I. 

Alamat Pimpinan : BTN Bukit Permai Blok B-C/27 

RT/RW/003/007, Kel. Seketeng, Kec. 

Sumbawa, NTB. 

No Hp Pimpinan : 081907736402/081318982723 

Email Pimpinan : munajatsumbawa@gmail.com 

Nama Pengasuh : Ustdzah Rabiatul Adawiyah, S.Pd. 

Luas Area : 13. 446 m2 

Jumlah Santri : 393 Santri 

2. Profil Pondok Pesantren 

       Pondok Pesantren khusus putri pertama di Sumbawa. Yayasan 

Nurul Islam Sumbawa Nurul Islam Sumbawa Pondok Pesantren Asiyah 

Samawa merupakan Pondok Pesantren yang memiliki brand tahfizul 

Qur’an, Tri Bahasa (Arab, Indonesia, dan Inggris), serta pengembangan 

bakat di bidang sain. Aisyah merupakan bentuk kepedulian terhadap 

krisis moral yang sedang dialami oleh bangsa ini. Pondok pesantren 

mailto:munajatsumbawa@gmail.com
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Aisyah juga merupakan pondok tahfizul Qur’an bersanad khusus putri di 

Sumbawa. Tidak diragukan lagi bahwa Pendidikan adalah tolak ukur 

maju mundurnya sebuah peradaban, dalam Islam pesan iqra’ sebagai 

wahyu pertama adalah sangat jelas bahwa membaca dan berilmu adalah 

barometer kemuliaan seorang muslim. Pondok pesantren Aisyah khusus 

putri merupakan wadah pendidikan yang mengintegrasikan kurikulum 

pesantren dan diknas. Diharapkan dengan kolaborasi kurikulum ini akan 

menghasilkan output yang sangat baik dimasa yang akan datang. Jenjang 

Pendidikan SMP dan SMA resmi dengan status Terakreditasi B+ 

merupakan jenjang Pendidikan pilihan kedua pesantren ini. 

3. Visi dan Misi 

Visi : Spiritual, Intelektual and Morality 

Misi : 

a. Menyelenggarakan sistem pendidikan berkualitas dalam frame Islami 

b. Mengupayakan maksimal tahfizul Qur’an dan sain sebagai brand 

pesantren 

c. Menyelenggarakan program pembinaan pribadi Qur’ani secara 

intensif 

d. Menumbuhkan pemahaman yang mendalam terhadap dasar perilaku 

Islami serta budaya bangsa 

e. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang kreatif, 

inovatif dan variatif dalam nuansa lingkungan Pondok Pesantren 

f. Melaksanakan pendidikan dan pembelajaran secara efektif dan 

menyenangkan dengan tetap mengacu pada moralitas dan akhlakul 

karimah. 

4. Sistem Pendidikan 
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       Pondok pesantren Aisyah Samawa adalah ma’had untuk putri yang 

fokus kepada tahfiz mutqin bersanad dengan target memiliki hafalan 

Al-Qur’an serta mampu berbahasa Arab dan bahasa Inggris. 

5. Sarana dan Prasarana  

       Sarana dan prasarana merupakan komponen yang dapat menunjang 

pelaksanaan belajar mengajar. Dengan adanya sarana dan prasarana yang 

memadai dapat memudahkan oleh seluruh civitas akademika untuk 

mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan di Pondok Pesantren 

Aisyah Samawa.  

     Tabel 3: Data Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren Aisyah 

No  Sarana dan Prasarana Jumlah 

1. Luas tanah seluruhnya 4.253 M2 

2. Ruang guru 1 Ruang 

3. Ruang kepala sekolah 1 Ruang 

4. Ruang guru 1 Ruang 

5. Ruang tata usaha 1 Ruang 

6. Ruang Lab. Komputer 1 Ruang 

7. Ruang perpustakaan 1 Ruang 

8. Koperasi 1 Ruang 

9. Mushallah 1 Ruang 

10. Asrama 4 Unit (17 lokal) 

11. Pos satpam 1 Unit 

12. Toilet guru 2 Ruang 

13. Toilet santri 24 Ruang 

14. Toilet umum 6 Ruang 

15. Ruang kunjungan wali 1 Ruang 

16. Dapur umum/kantin santri 1 Ruang 
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17. Meja kepala sekolah 1 Buah 

18. Kursi guru 22 Buah 

19. Meja guru 11 Buah 

20. Kursi santri 180 Buah 

21. Meja santri 180 Buah 

22. Lemari 8 Buah 

23. Ruang P3K 1 Buah 

24. Ruang Bk 1 Ruang 

25. Papan data 1 Buah 

26. Pengeras suara 1 Buah 

27. LCD 1 Buah 

28. Mesin pemotong rumput 1 Buah 

29.  Komputer 2 Buah 

30 Parkir guru 1 Buah 

 

6. Tenaga Kependidikan 

       Pondok pesantren Aisyah Samawa dibimbing oleh para asatiz yang 

memiliki kompetensi mumpuni dalam dunia Pendidikan dan 

kepondokan. Mereka adalah para alumni Universitas dalam dan luar 

negeri yang ahli dibidang masing-masing. Berikut merupakan daftar 

tenaga kependidikan di pondok pesantren Aisyah Samawa: 

        Tabel 4: Data Tenaga Kependidikan Pondok Pesantren Aisyah 

No  Nama Guru Mata Pelajaran 

1.  Imas Masriyah, S. Sos. I. PPKn 

2. Yuli Indah Fatmawati, S.Pd. IPS 

3. Munajat, Lc. M.H.I Tahfiz, Mulok 
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4. Firman Hadi, S.Pd. Bahasa Arab, Fiqh 

5. Sapriadi, S.Pd. IPS, Aqidah 

6. Nurakidah, M.Pd. IPA, IPA Fisika 

7. Mayasari, S.Pd. Bahasa Indonesia 

8. Eva Nofiani, S.Pd. Biologi  

9.  Zahriani, S.Pd. Bahasa Ingris 

10. Elsa Ayu Damayanti, S.Pd.I. Tahfiz 

11. Hamdan, S.Ag. Hadis, PAI 

12. Dika Adekayanti, S.Pd. PPKn 

13. Jalaluddin, MA. Bahasa Inggris 

14. Weni Wendari, M.Pd. Matematika  

15. Marianti, S.Pd. Prakarya 

16.  Delima Fahidayati, S.Pd. PJOK 

17. Sri Nurul Walidain, M.Pd. Matematika 

18. Safaruddin, Lc. Bahasa Arab, Aqidah 

19. Ratha Iqbal Firmansyah Aqidah 

20. Yesi mahalita, S.Pd. Bahasa Indonesia 

21. Bela Arum Diandari, S.Pd. Bimbingan Konseling 

22. Tutu Alifia Rahmatillah Fiqh 

23. Yulinda Sagita, S.Pd. Bahasa Inggris 

24. Hamdan Susanto, S.Pd. Siroh 

25. Qondil Mustaqim, Lc. Siroh, PAI  

26. Aan Hidayat, S.Pd. IPA, PJOK, PPKN 

27. Yakub Purnama, S.Pd. Bahasa Indonesia, Bahasa 

Inggris 

28.  Fajar Nur Hidayat, S.Pd. Matematika  

29.  Benni Sulkarnaen Fiqh 
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30. Hamzanwadi, S.Pd.I. Bahasa Arab 

31. Nurhasanah Anggari, S.Pd. TU SMP 

32. Selfi Hertiana, A.Md. Operator Dapodik 

33. Rabiatul Adawiyah, S.Pd. Fisika  

34. Asma Royani, S.Pd. Bahasa Indonesia 

35. Deti Kurniawati, S.Pd., Gr. Kimia 

36. Karmila, S.Pd. SBD dan Prakarya 

37. Eka Susanti, S.Pd. PKN 

38. Sriyani Adyaramdhani, S.Pd. Ekonomi, Sejarah 

39. Agustina, S.Pd. Biologi 

40. Talimatun Najihah, S.KOM. TIK 

41. Yulinda Sagita, S.Pd. Bahasa Ingris 

42. Lila Junianti, S.Pd. Bk 

43. Yasya Mutiara Hidayat, 

S.Pd. 

Sastra Ingris 

44.  Jalaluddin, M.T, SOL. Sastra Ingris 

45. Amita Sari Ade Kutari Fisika 

       Berdasarkan data yang diperoleh tenaga pendidik di pondok 

pesantren Aisyah berjumlah 45 orang dengan rincian 26 guru 

perempuan, 17 guru laki-laki dan tenaga kependidikan 2 orang.  

7. Kegiatan Ekstrakurikuler 

a. Tahfiz 

b. Bahasa Arab 

c. Bahasa Inggris 

d. Kajian Rutin 

e. Publik Speaking 

f. Pramuka 
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g. Kewirausahaan 

h. Olahraga  

8. Life Skill dan Peminatan 

a. Menjahit 

b. Boga 

c. Jurnalistik 

d. Kaligrafi 

e. Budidaya 

f. MIPA 

9. Prestasi 

a. Juara 1 tilawah Al-Qur’an Provinsi NTB di UTS 2021 

b. Juara 1 KOMBANAS 2021 Provinsi 

c. Juara 1 English Contest – Essay tingkat Provinsi 2021 

d. Juara 3 English Contest – Poem tingkat Provinsi 2021 

B. Deskripsi Hasil Penelitian Implementasi Metode Talaqqi dalam 

Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur’an Santri Pondok 

Pesantren Aisyah Samawa 

       Pada bagian ini penulis akan memaparkan hasil penelitian yang 

berkaitan dengan implementasi metode talaqqi dalam meningkatkan 

kemampuan membaca Al-Qur’an pada santri pondok pesantren Aisyah 

Samawa. Hasil penelitian tersebut penulis dapatkan dengan melakukan 

observasi, wawancara dan dokumentasi secara langsung di lapangan.    

1. Implementasi Metode Talaqqi pada Santri Pondok Pesantren 

Aisyah Samawa.  

Metode talaqqi merupakan suatu metode pengajaran Al-Qur’an 

secara langsung berhadapan dengan guru (face to face) atau bisa 

disebut dengan musyafahah. Metode ini bukanlah metode baru sebab 
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sudah dimulai dari zaman Rasulullah SAW. ketika menerima wahyu 

dari Allah SWT. melalui malaikat Jibril. Metode talaqqi tidak 

menggunakan buku acuan karena sistem dari metode ini yaitu seorang 

murid membacakan atau menyetorkan hafalan Al-Qur’an di depan 

gurunya, apabila terdapat kesalahan dalam bacaan murid maka akan 

dikoreksi langsung oleh guru. Metode talaqqi merupakan metode yang 

paling tepat digunakan oleh orang-orang yang sedang belajar atau 

mengajarkan Al-Qur’an agar bacaan Al-Qur’an tetap terjaga baik dari 

segi kualitas dan kemurniannya.      

       Pondok pesantren Aisyah Samawa merupakan pondok pesantren 

khusus putri yang memiliki brand tahfizul Qur’an, tri bahasa (Arab, 

Indonesia, dan Inggris), serta pengembangan bakat di bidang sain. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan ustadz Munajat selaku pimpinan 

Pondok Pesantren Aisyah Samawa: “pada dasarnya Pondok Pesantren 

Aisyah Samawa menggunakan metode talaqqi dalam pembelajaran Al-

Qur’an, metode talaqqi yang kita ketahui ada tiga bentuk, yang pertama 

murid mendengarkan bacaan guru lalu menirukannya, kedua guru 

mendengarkan bacaan murid lalu memperbaiki ketika terjadi kesalahan 

dalam bacaannya dan yang ketiga qiroah fi ash shalah. Disini kita 

menggunakan bentuk yang kedua yakni murid mendatangi guru lalu 

memperdengarkan bacaan Al-Qur’annya”1 

Senada dengan apa yang disampaikan oleh ustadz Salwan: 

“metode yang kita pakai sebenarnya tidak khusus seperti di beberapa 

tempat yang biasanya memakai metode-metode yang dikembangkan 

sendiri, kalau di sini metodenya itu secara ringkas yaitu metode klasik 

atau disebut talaqqi, sebagaimana metode yang digunakan oleh para 

 
1 Wawancara dengan ustadz Munajat pimpinan pondok pesantren Aisyah Samawa, 12 

Mei 2022. 
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ulama Timur Tengah yaitu murid mendatangi gurunya langsung 

bertatap muka lalu menyetorkan bacaannya, dalam setoran hafalannya 

di situ diperbaiki dan diberikan catatan tambahan mungkin ada yang 

perlu digaris bawahi bahkan biasanya ditandai di mushafnya, kita juga 

punya buku catatan, jadi di situ tercatat hafalan santri yang sudah 

disetorkan lalu kita beri predikat, misalnya lancar tanpa kendala kita 

beri mumtaz”2        

Dari wawancara tersebut dapat penulis simpulkan bahwa pondok 

pesantren Aisyah Samawa dari awal berdiri sampai sekarang sudah 

menggunakan metode talaqqi dalam pembelajaran Al-Qur’an, yaitu 

santri mendatangi guru lalu memperdengarkan bacaannya masing-

masing. Pondok pesantren Aisyah Samawa memilih menggunakan 

metode talaqqi karena metode ini ialah metode yang digunakan oleh 

para ulama Timur Tengah, selain mudah metode ini juga dapat 

memudahkan guru dalam menilai kualitas bacaan setiap santri. 

 Sebagaimana yang dijelaskan oleh ustadz Munajat bahwa; “di sini 

kita membagi dua kelas dalam pembelajaran Al-Qur’an yaitu kelas 

khusus dan kelas reguler. Untuk kelas khusus mereka hanya fokus 

menghafal Al-Qur’an saja tanpa mengikuti pembelajaran di kelas, tidak 

ada batasan usia untuk yang ingin masuk kelas khusus, target hafalan 

kelas khusus yakni menghafalkan 30 juz. Kalau kelas reguler mereka 

juga diwajibkan menghafal Al-Qur’an tetapi mereka tetap ikut belajar 

di kelas dan target hafalan mereka juga berbeda”3 

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa di pondok 

pesantren Aisyah Samawa terdiri dari kelas reguler dan kelas khusus 

dalam pembelajaran Al-Qur’an. Jadi ketika santri diterima di pondok 

 
2 Wawancara dengan ustadz Salwan ketua kegiatan tahfizul Qur’an, 13 Mei 2022. 
3 Wawancara bersama ustadz Munajat, 12 mei 2022. 
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pesantren Aisyah Samawa mereka bebas memilih untuk mengikuti 

kelas khusus atau reguler. Santri-santri yang memilih kelas khusus 

memiliki target hafalan 30 juz selama mondok, mereka hanya fokus 

menghafal Al-Qur’an dan tidak mengikuti pembelajaran di kelas 

seperti santri lainnya. Anggota dari kelas khusus ini tidak banyak hanya 

ada 20 santri. Santri yang memilih kelas khusus rata-rata sudah 

memiliki bacaan Al-Qur’an yang baik. Sedangkan santri yang memilih 

kelas reguler mereka memiliki target menghafal pada umumnya 4 juz 

selama satu jenjang pendidikan tetapi ada juga santri yang menghafal 

lebih dari 4 juz dan mereka wajib mengikuti pembelajaran di kelas serta 

kegiatan ekstrakurikuler lainnya di pondok pesantren Aisyah Samawa.  

 Bentuk penerapan metode talaqqi di pondok pesantren Aisyah 

Samawa yakni dengan sistem halaqah. Dalam wawancaranya ustadz 

Salwan mengatakan bahwa: “Di sini menggunakan sistem halaqah dan 

cara pembagiannya santri dicampur dari berbagai kelas, karena jika 

dibagi per kelas mereka sudah pasti bertemu ketika di kelas, maka 

inilah kesempatan kami dengan mencampur santri dari berbagai kelas 

agar mereka bisa berbaur, untuk halaqahnya di sini berjumlah 24 

halaqah, 15 halaqah yang dibimbing oleh ustadzah dan 8 halaqah yang 

dibimbing oleh ustadz, anggota setiap halaqahnya paling banyak 20 

santri dan paling sedikit 11 santri”.4 

       Senada dengan apa yang disampaikan oleh ustadzah Roaini bahwa: 

“setiap anak dibagi per halaqah, untuk metodenya yaitu santri maju 

satu persatu menyetorkan hafalan, setiap santri wajib menyetorkan 

hafalannya setiap pertemuan, untuk anggota halaqah jumlahnya 

beragam, di halaqah saya santrinya ada 16, di halaqah lain ada yang 

 
4 Wawancara dengan ustadz Salwan, 13 Mei 2022. 
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18 tidak sampai 20 lebih karena jika terlalu banyak kita sebagai 

pembimbing bisa kewalahan”5 

       Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan 

bahwa setiap santri dibagi per halaqah dan diberi pembimbing masing-

masing, untuk santri yang belum bisa membaca Al-Qur’an dengan baik 

dikelompokkan khusus dan akan dibimbing langsung oleh ustadzah. 

Karena santri pondok pesantren Aisyah Samawa diwajibkan untuk 

memakai cadar, maka dengan dibimbing langsung oleh ustadzah dapat 

memudahkan santri ketika praktik membaca Al-Qur’an, sehingga 

antara santri dan ustadzah pembimbing tidak ada batasan mereka bisa 

melepas cadarnya ketika praktik, pembimbing bisa secara langsung 

melihat gerakan bibir santri ketika mengucapkan makhraj huruf 

hijaiyah. Karena metode talaqqi sistemnya satu persatu dan waktunya 

yang singkat maka jumlah anggota setiap halaqah tidak mencapai 20 

lebih, tujuannya agar santri bisa maksimal dalam menyetorkan 

bacaannya atau hafalannya.  

a. Tahap Penerapan Metode Talaqqi 

       Pelaksanaan pembelajaran Al-Qur’an menggunakan metode 

talaqqi di pondok pesantren Aisyah Samawa diadakan 4 kali 

pertemuan dalam seminggu dari hari Senin sampai Kamis. Untuk 

kelas reguler waktunya hanya sesudah shalat ashar sampai 15 menit 

sebelum magrib. Sedangkan kelas khusus yakni sesudah subuh dan 

setelah shalat ashar. Untuk santri yang masih tahsin Al-Qur’an 

diberikan halaqah tambahan sesudah shalat subuh. Dalam 

pelaksanaan penerapan metode talaqqi di pondok pesantren Aisyah 

Samawa berdasarkan pengamatan penulis ada tiga tahapan yaitu 

 
5 Wawancara dengan ustadzah Roaini, pembimbing tahfizul Qur’an pondok pesantren 

Aisyah Samawa, 23 Mei 2022. 
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pertama tahap persiapan, kedua tahap kegiatan inti dan ketiga tahap 

evaluasi. 

1) Tahap persiapan  

       Hal-hal yang perlu disiapkan sebelum memulai kegiatan 

pembelajaran yaitu menyiapkan semua perlengkapan yang 

mampu menunjang proses pembelajaran Berdasarkan hasil 

wawancara dengan ustadzah Roaini bahwa “hal yang harus 

disiapkan sebelum memulai halaqah adalah bacaan Al-Qur’an 

yang akan disetorkan, hal ini untuk mempersingkat waktu, karena 

jika baru dipersiapkan ketika halaqah dimulai maka akan 

menyulitkan santri dalam mengejar target, maka dari itu santri 

harus menyiapkan target masing-masing minimal 4 ayat karena 

menyesuaikan dengan kemampuan santri, tetapi kalau lebih juga 

lebih baik”.6 

       Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis 

lakukan, dapat disimpulkan bahwa hal paling penting yang harus 

disiapkan selain absen dan buku catatan setoran santri adalah 

bacaan atau hafalan Al-Qur’an yang akan disetorkan sesuai 

dengan target yang telah dicapai. Persiapan ini bertujuan agar 

setiap santri mendapatkan gilirannya karena jumlah santri setiap 

halaqah terbilang banyak dan waktu yang singkat maka untuk 

mempersingkat waktu setiap santri harus menyiapkan hafalan 

sebelum halaqah dimulai. Adapun buku catatan setoran sebagai 

bukti keaktifan dan untuk mengukur kemampuan santri serta 

sejauh mana target yang telah dicapai, selain itu juga agar 

memudahkan santri untuk mengingat ayat yang telah disetorkan.  

2) Tahap kegiatan inti 

 
6 Wawancara dengan ustadzah Roaini, 23 Mei 2022. 



74 
 

 

       Pada tahap ini santri yang sudah memiliki bacaan atau 

hafalan baru, satu persatu maju untuk menyetorkan bacaannya 

dihadapan guru. Berdasarkan hasil observasi dan kegiatan 

wawancara yang penulis lakukan dengan ustadzah Roaini bahwa: 

“setiap santri masing-masing memiliki target untuk setiap 

semester, dan kebetulan saya memegang kelompok santri baru 

yang belum mahir membaca Al-Qur’an, jadi untuk 6 bulan awal 

mereka fokus untuk tahsin menggunakan iqra’ terlebih dahulu, , 

ketika sudah tamat menggunakan iqra’ baru mereka bisa lanjut 

ke Al-Qur’an mulai menghafal dari juz 30 dulu, tetapi ada juga 

santri yang tidak sampai 6 bulan sudah bisa membaca Al-Qur’an 

dengan baik. Untuk santri baru yang sudah mahir membaca Al-

Qur’an pada semester awal mereka diperbolehkan langsung 

menghafal setelah di tes oleh pembimbing dengan memulai 

menghafal dari juz 30 dulu, dan untuk santri yang belum bisa 

membaca Al-Qur’an mereka diberikan halaqah tambahan ketika 

subuh”7 

Senada dengan apa yang disampaikan oleh ustadz Salwan: 

“santri yang sudah bisa membaca Al-Qur’an dengan baik mereka 

sebelum mulai untuk menghafal harus saya uji terlebih dahulu, 

mereka tidak boleh langsung menghafal sebelum dapat 

persetujuan dari saya”8 

Dari wawancara tersebut dapat penulis simpulkan bahwa 

untuk santri baru yang belum mahir dalam membaca Al-Qur’an, 

pada tahap 6 bulan awal mereka dikelompokkan khusus untuk 

tahsin terlebih dahulu menggunakan iqra’. Santri yang belum 

 
7 Wawancara dengan ustadzah Roaini, 23 Mei 2022. 
8 Wawancara dengan ustadz Salwan, 13 Mei 2022. 
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mahir membaca Al-Qur’an juga diberikan diberikan halaqah 

tambahan sesudah subuh. Tetapi ada juga santri yang sebelum 6 

bulan sesudah bisa membaca Al-Qur’an dengan baik. Untuk 

santri yang sudah mahir membaca Al-Qur’an mereka diizinkan 

untuk langsung memulai menghafal dari juz 30 dengan syarat 

diuji terlebih dahulu oleh pembimbing masing-masing dan 

mendapat persetujuan dari ketua kegiatan tahfizul Qur’an. 

3) Evaluasi 

       Evaluasi merupakan langkah akhir untuk menilai hasil 

pembelajaran pada santri dan untuk mengetahui sejauh mana 

santri memahami dan mengasah kemampuan santri dalam 

menghafal Al-Qur’an. Adapun unsur yang menjadi penilaian dari 

evaluasi ialah kelancaran santri dalam menghafal Al-Qur’an, 

pengucapan huruf yang sesuai dengan makhraj, serta kaidah 

tajwidnya. Berdasarkan wawancara dengan ustadzah Roaini, 

“bentuk evaluasi di sini adalah dengan mengadakan ujian setiap 

semester yang diuji langsung oleh pembimbing masing-masing, 

bentuk tes ujiannya dengan guru membacakan ayat lalu santri 

menyambung ayat tersebut serta menyebutkan surat setelahnya, 

dan alhamdulillah untuk setiap semester santri semuanya bisa 

mengikuti ujian”.9 

        Senada dengan yang disampaikan oleh ustadz Salwan: 

“bentuk evaluasi yaitu santri akan dites sebulan sekali oleh 

pembimbing masing-masing. Biasanya pembimbing setiap awal 

bulan mengadakan rapat, jadi sebelum itu para pembimbing 

sudah mengevaluasi anak-anaknya, misalnya hafalan 1 juz dites 

seperti MHQ (Musabaqah Hifzil Qur’an) dengan diberikan 3 

 
9 Wawancara dengan ustadzah Roaini, 23 Mei 2022. 
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sampai 4 soal. Lalu anaknya melanjutkan ayatnya dengan begitu 

anak-anak semakin semangat muroja’ahnya. Ada juga evaluasi 

semester ketika kenaikan kelas, misalnya mereka dites dari Al-

Ghasiyah sampai An-Nas mereka harus bisa melanjutkan ayat 

yang disebutkan dan harus dibaca dengan baik”.10 

       Dari hasil wawancara tersebut dapat penulis simpulkan 

bahwa pondok pesantren Aisyah Samawa setiap bulan 

melakukan evaluasi dalam bentuk MHQ (Musabaqah Hifzil 

Qur’an) yang diuji langsung oleh pembimbing masing-masing, 

tujuannya agar santri selalu semangat dalam menghafal dan santri 

memiliki hafalan yang mutqin. Adapun untuk evaluasi secara 

keseluruhan biasanya diadakan di akhir semester, bentuk 

ujiannya sama yaitu MHQ (Musabaqah Hifzil Qur’an) hanya saja 

untuk materi ujiannya berdasarkan target setiap semester. 

Misalnya untuk semester 2 targetnya menghafal ½ juz maka yang 

diuji ½ juz yang telah disetorkan.  

Materi pembelajaran Al-Qur’an di pondok pesantren Aisyah 

Samawa tidak diajarkan di halaqah, melainkan di kelas masing-

masing dengan menggunakan buku Tuhfatul Atfaal dan Al-

Jazariyah.  Dalam wawancaranya bersama ustadz Salwan beliau 

menyampaikan: “ketika halaqah kita tidak memberikan teori 

melainkan langsung praktik, karena lebih baik anak tahu 

praktiknya meskipun belum tahu teorinya daripada tahu teori 

tetapi tidak bisa prakteknya. Untuk buku yang kita gunakan 

dalam pembelajaran tajwid di sini yakni buku Tuhfatul Atfaal 

yang diajarkan di kelas VI dan di kelas VII dan Al-Jazariyah.” 

 
10 Wawancara dengan ustadz Salwan, 13 Mei 2022. 
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       Selaras dengan apa yang disampaikan oleh ustadzah Roaini: 

“untuk materinya ada guru yang mengajarkan di kelas, tugas saya 

di halaqah hanya menyimak dan memperbaiki bacaan santri 

apabila ada kesalahan, jadi santri lebih banyak pada praktik”11 

Pada wawancara tersebut dijelaskan bahwa anak lebih baik 

tahu praktiknya dahulu dibandingkan teorinya, maksud dari 

pernyataan tersebut adalah teori dan praktik merupakan aspek 

yang sama-sama penting, tetapi karena materi pembelajaran 

tajwid diajarkan dikelas masing-masing dan tidak 

memungkinkan untuk praktik satu persatu dikelas dan 

kemampuan santri dalam memahami materi juga berbeda-beda, 

ada santri yang ketika dijelaskan materi tajwid langung faham, 

ada juga santri yang butuh dijelaskan berberapa kali baru bisa 

memahami materi. Oleh karena itu adanya praktik ini untuk 

membantu santri yang kesulitan memahami materi karena ada 

sebagian dari santri yang lebih mudah memahami materi ketika 

dipraktik secara langsung.  Tujuan adanya halaqah juga agar 

santri bisa maksimal dalam praktik membaca Al-Qur’an 

terkhusus untuk santri baru yang belum terlalu mahir dalam 

membaca Al-Qur’an. 

b. Target Hafalan Santri Pondok Pesantren Aisyah Samawa 

       Dalam wawancaranya ustad Salwan mengatakan: “untuk target 

biasanya 6 bulan awal mereka tidak boleh menghafal harus di tahsin, 

lalu selanjutnya mereka baru diizinkan untuk mulai menghafal Al-

Qur’an”.12  Berikut merupakan target hafalan santri pondok pesantren 

Aisyah Samawa: 

 
11 Wawancara dengan ustadzah Roaini, 23 Mei 2022. 
12 Wawancara dengan ustadz Salwan, 23 Mei 2022. 
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Tabel 5: Target Hafalan Santri 

No Semester Target Juz 

1. Semester 1 Tahsin  Iqra/juz 30 

2. Semester 2 ½ juz  Juz 30 

3. Semester 3 1 ½ juz Juz 30 dan juz 1 

4. Semester 4 1 ½ juz Juz 2 

5.  Semester 5 ½  juz Juz 3 

6. Semester 6 Murajaah  4 juz 

 

       Dari data tersebut dapat diketahui bahwa pada semester awal 

santri wajib mengikuti tahsin Al-Qur’an selama satu semester. Santri 

yang belum bisa membaca Al-Qur’an dengan baik akan 

dikelompokkan ke dalam golongan c. Jika santri yang sudah mahir 

dalam membaca Al-Qur’an mereka dapat diizinkan menghafal setelah 

lulus tes membaca Al-Qur’an. Pada umumnya santri dalam satu 

jenjang pendidikan wajib menghafal 4 juz, tetapi ada juga santri yang 

mempunyai hafalan yang lebih dari target yang telah ditentukan. Di 

akhir semester santri difokuskan dalam muraja’ah hafalan masing-

masing sesuai target yang telah dicapai karena syarat untuk 

mendapatkan sertifikat santri harus diuji hafalannya. Yang menguji 

adalah pembimbing masing-masing. 

c. Langkah-langkah Penerapan Metode Talaqqi di Pondok 

Pesantren Aisyah Samawa 

Beberapa langkah penerapan metode talaqqi sebagai berikut: 

1) Santri berkumpul di halaqah masing-masing setelah shalat ashar 

2) Sambil menunggu ustadz/ustadzah santri dianjurkan untuk 

mempersiapkan bacaan atau hafalan Al-Qur’an yang akan 

disetorkan 



79 
 

 

3) Ustadz/Ustadzah memulai halaqah dengan mengucapkan salam 

dan membaca bismillah bersama-sama 

4) Ustadz/Ustdzah mengabsen santri satu persatu 

5) Santri yang sudah siap hafalan maju menyetorkan hafalannya 

dihadapan ustadzah 

6) Jika ada kesalahan dalam bacaan santri maka ustdzah wajib 

memperbaikinya dengan memberikan contoh bacaan yang benar 

kepada santrinya sebelum melanjutkan ke ayat selanjutnya 

7) Santri mengulang bacaan Al-Qur’an apabila terjadi kesalahan 

ketika menghafal sampai benar 

8) Minimal santri menyetorkan 4 ayat atau bisa lebih setiap 

pertemuan 

9) Ketika sudah selesai menyetor ustadz/ustadzah mengisi buku  

catatan setoran santri dan memberikan tanda tangan sebagai bukti 

santri sudah menyetorkan hafalannya. 

10) Sambil menunggu halaqah selesai santri yang sudah 

menyetorkan hafalan di awal dianjurkan untuk muraja’ah 

hafalan yang sudah disetorkan di hari sebelumnya atau 

menambah hafalan yang akan disetorkan di hari berikutnya 

11)  Ketika santri sudah selesai menyetorkan hafalan maka 

ustadz/ustadzah menutup halaqah dengan mengucapkan salam 

dan hamdalah bersama-sama. 

d. Faktor pendukung dan Penghambat  

       Kelancaran suatu program pada lembaga pendidik tentu 

dipengaruhi oleh berbagai macam faktor baik faktor pendukung 

maupun faktor penghambat.  Berikut beberapa faktor pendukung dan 

penghambat implementasi metode talaqqi di pondok pesantren 

Aisyah Samawa: 
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1) Faktor Pendukung 

       Keberhasilan suatu lembaga tentunya tidak terlepas dari 

beberapa faktor pendukung internal. Adapun faktor pendukung 

implementasi metode talaqqi di pondok pesantren Aisyah Samawa 

adalah: 

a) Guru 

       Dalam kegiatan belajar mengajar, Guru merupakan hal atau 

komponen yang sangat penting yang harus ada. Karena tanpa 

guru pembelajaran tidak dapat berjalan dengan baik. Guru di 

pondok pesantren Aisyah Samawa memiliki kualitas yang 

cukup baik dalam bidang Al-Qur’an. Dalam wawancara 

bersama ustadz Salwan beliau mengatakan bahwa “untuk guru 

atau pembimbing tetap diadakan jadwal mengaji bersama 

pimpinan pondok, baik itu tentang tahsin maupun pembelajaran 

lainnya”.13 Dengan demikian dapat penulis simpulkan bahwa 

dengan adanya jadwal ngaji bersama pimpinan merupakan 

salah satu usaha yang dilakukan untuk terus meningkatkan 

kualitas guru di pondok pesantren Aisyah Samawa, baik dari 

segi Al-Qur’an maupun keilmuan lainnya. Guru merupakan 

pemegang kendali dalam pembelajaran maka dari itu kualitas 

guru sangatlah penting karena kunci keberhasilan dalam 

pembelajaran terletak pada guru.  

b) Peserta didik 

       Selain guru peserta didik juga merupakan komponen yang 

tidak kalah pentingnya dalam pembelajaran. Dari hasil 

observasi dan wawancara dengan ustadzah Roaini “selama 

peserta didik memiliki niat yang sungguh-sungguh maka insya 

 
13 Wawancara dengan ustadz Salwan, 13 Mei 2022. 
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Allah mereka akan bisa menyelesaikan target mereka masing-

masing”. Selain niat yang sungguh-sungguh faktor lainnya juga 

dengan adanya motivasi. Sebagaimana juga yang disampaikan 

oleh Walda salah satu santri pondok pesantren Aisyah Samawa 

dalam wawancara bahwa: “yang membuat saya semangat 

adalah motivasi dari orang tua saya, ketika saya merasa malas 

saya selalu ingat orang tua saya di rumah”.14 Tidak dapat 

dipungkiri bahwa dukungan serta motivasi dari orang tua sangat 

penting, karena setiap orang tua pasti akan bangga ketika 

melihat anaknya berhasil. 

c) Sarana dan prasarana 

       Adanya sarana dan prasarana yang memadai merupakan 

salah satu faktor yang sangat berpengaruh dan mendukung 

proses belajar karena  akan mempermudah dan memperlancar 

proses pembelajaran. Berdasarkan hasil observasi yang penulis 

lakukan bahwa sarana dan prasarana yang ada di pondok 

pesantren Aisyah Samawa sudah memenuhi kebutuhan. Pondok 

pesantren Aisyah memiliki aula yang cukup luas serta 

mushallah yang digunakan untuk kegiatan halaqah.  

2) Faktor penghambat 

       Dari hasil wawancara dengan ustadz Salwan beliau 

mengatakan: “kalau faktor penghambat tidak terlalu banyak, anak 

bisa menyetorkan 1 ayat itu sudah alhamdulillah, yang jadi 

masalah biasanya kalau anak tidak ada keinginan dan semangat 

untuk menghafal, itu membuat kita jadi kelabakan ketika di akhir 

karena mereka diberi waktu untuk menyetor 4 hari dalam satu 

minggu Senin sampai Kamis sore, disitu ada juga anak jarang 

 
14 Wawancara dengan Walda santri pondok pesantren Aisyah Samawa, 23 Mei 2022. 
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masuk misalnya sakit tetapi tidak banyak, karena pasti ada saja 

kasus seperti itu, kalau anak-anak semangatnya pudar itu yang 

menjadi masalah”.15 

       Ustadzah Roaini juga memaparkan dalam wawancaranya 

bahwa: “karena jumlah halaqah yang banyak jadi menurut saya 

masih terkendala dengan waktu, karena waktu hanya sore hari dari 

sesudah ashar sampai menjelang magrib, juga karena saya 

membimbing santri yang belum bisa membaca Al-Qur’an dengan 

baik jadi mulai dari awal satu persatu kita koreksi bacaannya mulai 

dari makhraj, huruf, bacaannya seperti apa sampai tajwidnya. Dan 

Alhamdulillah kalau di halaqah saya yang bolos belum ada karena 

selalu dikontrol, kecuali yang sakit atau yang izin pulang”.16 

      Hal serupa juga disampaikan oleh Nadia santri pondok 

pesantren Aisyah Samawa: “biasanya saya masih belum bisa 

mengatur waktu dengan baik. Karena di sini kegiatan lumayan 

padat dari pagi sampai siang kita masuk sekolah dan sore langsung 

halaqah”17 

       Adapun faktor penghambat lainnya adalah kekurangan guru 

perempuan, karena santri pondok pesantren Aisyah khusus untuk 

putri dan diwajibkan untuk memakai cadar, maka dengan 

dibimbing langsung oleh guru perempuan dapat memudahkan 

murid ketika bertalaqqi, guru dapat melihat gerakan bibir santri 

ketika mengucapkan huruf hijaiyah tanpa adanya batasan. 

       Dari paparan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa 

yang menjadi faktor penghambat adalah kurangnya guru yang 

 
15 Wawancara dengan ustadz Salwan ketua kegiatan tahfizul Qur’an, 13 Mei 2022. 
16 Wawancara dengan ustadzah Roaini, 23 Mei 2022. 
17 Wawancara dengan Nadia santri pondok pesantren Aisyah Samawa, 23 Mei 2022. 
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mumpuni dibidang Al-Qur’an, khususnya perempuan serta  

kemauan santri dalam belajar atau menghafal Al-Qur’an.  

       Dengan adanya faktor penghambat bukan berarti suatu 

kegiatan tidak bisa berjalan dengan baik. Setiap permasalahan 

pasti memiliki solusi. Solusi berguna untuk menyelesaikan atau 

meminimalisir berbagai macam permasalahan yang terjadi di 

lapangan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Dari hasil 

wawancara dengan ustadz Salwan bahwa: “solusinya yaitu untuk 

anak-anak yang seperti itu kita panggil lalu diberi semangat dan 

motivasi, kalau cara seperti itu tidak bisa kita coba hubungi orang 

tua karena secara tidak langsung doa orang tua sangat membantu 

buat anak-anak”.18 

Pendapat lain yang disampaikan oleh Wilda santri pondok 

pesantren Aisyah Samawa: “karena kegiatan kita dari pagi sampe 

siang di sekolah, biasanya saya bangun sebelum subuh untuk 

muroja’ah dan menambah hafalan yang disetor di hari itu, karena 

bagi saya waktu subuh paling mudah untuk menghafal atau bisa 

juga di waktu kosong kalau tidak ada kegiatan”19 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa 

solusi yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan nasihat 

serta motivasi kepada santrinya. Serta santri juga harus belajar 

memanfaatkan waktu, ketika ada waktu luang mereka sebisa 

mungkin memanfaatkan untuk muraja’ah dan menambah hafalan 

atau bangun lebih awal sebelum subuh karena waktu subuh waktu 

yang baik untuk menghafal.  

e. Kelebihan dan Kekurangan  

 
18 Wawancara dengan ustadz Salwan, 23 Mei 2022. 
19 Wawancara dengan Wilda santri pondok pesantren Aisyah Samawa, 23 Mei 2022. 
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       Setiap metode pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. 

Berdasarkan pemeparan ustadzah Roaini bahwa “ Karena kita 

mulai dari awal jadi lebih mudah diarahkan karena dari awal kita 

sudah tahu alurnya, berbeda dengan santri yang baru masuk 

langsung kita simak karena belum tentu bacaan santri sama seperti 

bacaan makhraj kita. Karena jika sudah kebiasaan biasanya susah 

untuk diperbaiki. Maksimal waktu tahsin 6 bulan tetapi ada yang 

sebelum 6 bulan sudah memiliki bacaan yang bagus. Kalau untuk 

kekurangannya menurut saya prosesnya membutuhkan waktu 

yang lama dan waktu yang singkat ditambah disini kegiatan yang 

padat jadi untuk murojaahnya mereka harus bisa memanfaatkan 

waktu agar hafalan mutqin. 

Pernyataan tersebut serupa dengan apa yang penulis paparkan pada 

bab 2 tentang kelebihan dan kekurangan metode talaqqi yaitu: 

1) Menjaga keaslian bacaan Al-Qur’an, karena membaca Al-

Qur'an tanpa adanya guru atau hanya melalui buku atau sarana 

teknologi, yang berkembang pesat di zaman kita, bacaannya 

tidak bisa dipastikan layak. 

2) Guru dengan cepat mengoreksi kesalahan siswa ketika 

membaca. 

3) Guru dapat memperlihatkan langsung gerakan mulut kepada 

siswa ketika menyebutkan huruf atau bacaannya. Karena Al-

Qur'an itu unik bagi para pembacanya. 

4) Ketika berhadapan dengan guru, siswa lebih fokus, dan  

mempelajari Al-Qur'an dari buku memberikan hasil yang 

berbeda. 
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5) Siswa selalu mendapatkan nasehat dari guru ketika 

mempelajari Al-Qur'an; ini jarang bisa disampaikan oleh 

orang lain. 

Adapun kelemahannya sebagai berikut:20 

1) Metode ini membutuhkan kesabaran, ketekunan, kepatuhan, 

dan disiplin, yang membuat siswa bosan. 

2) Ketika siswa tidak memahami terjemahan bahasa tertentu, 

mereka mungkin hanya menangkap kesan verbal. 

2. Metode Talaqqi dapat Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-

Qur’an Santri Pondok Pesantren Aisyah Samawa 

       Pada bab 2 telah dijelaskan implementasi menurut Fullan adalah 

suatu proses untuk melaksanakan ide, program atau seperangkat 

aktifitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan 

melakukan perubahan. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi 

suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh 

berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.21 

Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa implementasi suatu 

program dalam sebuah lembaga pendidikan dapat dikatakan efektif 

apabila program tersebut dapat memberikan perubahan pada murid 

serta mencapai target atau tujuan yang diinginkan.  

       Metode adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan 

pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.22 

 
20 Windriati, Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur’an Melalui Metode Talaqqi 

Siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 21 Kab. Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, 

h. 22. 
21 Ali Miftakhur Rosyad, Implementasi Pendidikan Karakter melalui Kegiatan 

Pembelajaran di Lingkungan Sekolah, Jurnal Tarbawi 5, no. 2, (2019), h. 176. 
22 Erwati Aziz, Prinsip-Prinsip Pendidikan Islam, (Surakarta: PT. Tiga Serangkai, 

2013), h. 79. 
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Suatu pembelajaran akan sangat efektif apabila menggunakan metode 

yang sesuai. Talaqqi adalah suatu metode mengajarkan Al-Qur’an 

secara langsung. Metode Talaqqi merupakan cara menyampaikan Al-

Qur’an secara musyafahah (anak melihat gerak bibir guru secara 

tepat) yaitu berhadapan langsung dengan murid dalam posisi duduk 

dengan tenang dan nyaman, kemudian guru membimbing anak untuk 

mengulang-ngulang ayat yang dibacakan dengan memperdengarkan 

kepada anak sampai anak benar-benar hafal.23 Pembelajaran Al-

Qur’an menggunakan metode talaqqi adalah metode yang paling 

tepat bahkan wajib.24 Pembelajaran Al-Qur’an di pondok pesantren 

Aisyah samawa dilaksanakan setiap hari Senin sampai Kamis 

waktunya dari sesudah shalat ashar hingga 15 menit sebelum magrib. 

Dalam penerapannya Pondok Pesantren Aisyah Samawa 

menggunakan sistem halaqah. Proses penerapan metode talaqqi tidak 

memiliki buku acuan karena unsur yang terpenting adalah guru yang 

siap mencontohkan atau mendengar bacaan Al-Qur’an murid ketika 

disetorkan, murid yang belajar Al-Qur’an dan ayat Al-Qur’an yang 

akan disetorkan. 

       Penerapan metode talaqqi bertujuan agar guru dapat mengetahui 

kualitas bacaan setiap anak. Karena setiap anak memiliki kemampuan 

membaca Al-Qur’an yang berbeda-beda. Kemampuan adalah 

kekuatan yang dapat mendorong terwujudnya sinergi kemampuan 

konstruktif seluruh potensi yang ada dalam diri manusia berupa 

kekuatan fisik, akal pikiran, jiwa, hati nurani (spiritualitas) dan etika 

 
23 Tika Kartika, Manajemen Pembelajaran Tahfidz Al-Qur’an Berbasis Metode 

Talaqqi, Jurnal Islamic Education Manajemen 4, no 2, (2019), h. 248. 
24 Atik Murobbiyatul Wardah, Implementasi Metode Talaqqi dalam Pembelajaran 

Tahfidz Al-Qur'an (Studi Kasus di Tk Khairunnas Nurul Hayat Surabaya dan SMP Khairunnas 

Nurul Hayat Tuban), h. 34. 
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sosial di lingkungannya untuk mewujudkan hasil karya terbaik dan 

bermanfaat.25 Kemampuan adalah aspek yang harus diukur dan 

dinilai. Aspek ini dapat dinilai dengan memberikan tes atau tugas 

kepada anak untuk mengukur sejauh mana kemampuan yang sudah 

dicapai. Kemampuan membaca Al-Qur’an adalah kesanggupan yang 

dimiliki oleh anak dalam melihat serta memahami isi yang terkandung 

dalam kitab suci Al-Qur’an. Dalam pembelajaran Al-Qur’an santri 

yang dianggap mampu membaca Al-Qur’an dengan baik yaitu apabila 

dapat melafalkan huruf hijaiyah dengan lancar, makhraj yang tepat 

serta dapat mengaplikasikan kaidah tajwid dalam membaca Al-

Qur’an dengan tepat.  

      Adapun kemampuan membaca Al-Qur’an santri pondok 

pesantren Aisyah berbeda-beda, terkhusus santri baru, karena di 

pondok pesantren Aisyah Samawa santri yang belum lancar dan bisa 

membaca Al-Qur’an bisa diterima setelah melalui berbagai macam 

pertimbangan. Untuk santri yang seperti ini harus mengikuti tahsin 

sampai bisa membaca Al-Qur’an dengan benar. Kualitas bacaan Al-

Qur’an santri dapat dilihat dari ketepatan dalam mengucapkan 

makhraj huruf hijaiyah beserta tajwidnya. Adapun kriterianya adalah: 

a. Tajwid 

       Tajwid adalah mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluar 

huruf, serta memberikan haq dan mustahaqnya dari sifat huruf.26 

Yang dimaksud dengan haq huruf adalah sifat asli yang selalu 

bersama dengan huruf tersebut, seperti al jahr, isti’la, istifal dan lain 

sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan mustahaq huruf 

 
25 Emi Wakhyuni, et al., eds., Kemampuan Masyarakat dan Budaya Asing dalam 

Mempertahankan Budaya Lokal di Kecamatan Datuk Bandar, h. 26. 
26 Marzuki dan sun Choirol, Dasar-dasar Ilmu Tajwid, cet. 1 (Yogyakarta: Diva Press, 

2020), h. 28. 
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adalah sifat yang nampak sewaktu-waktu, seperti tafkhim, tarqiq, 

ikhfa dan lain sebagainya. 

b. Fashahah 

       Fashahah berasal dari kata fasih yang berarti jelas atau terang. 

Kalimat yang fasih adalah kalimat yang jelas maknanya, mudah 

bahasanya dan baik susunannya.27  

c. Kelancaran 

       Kelancaran bacaan santri dapat dikatakan lancar apabila bisa 

membaca Al-Qur’an dengan fasih serta menggunakan kaidah tajwid 

yang benar serta tidak terbata-bata dalam menyebut dan 

menyambungkan bunyi kalimat dalam Al-Qur’an. 

       Keterampilan dalam membaca Al-Qur’an merupakan kemampuan 

yang harus dimiliki oleh umat Islam. Kerana ibadah yang paling utama 

dalam agama Islam adalah shalat. Dalam melaksanakan shalat seorang 

muslim harus bisa melafalkan ayat Al-Qur’an dengan baik dan benar 

sesuai dengan kaidah tajwidnya. Oleh karena itu membaca Al-Qur’an 

dengan baik dan benar merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam.  

       Dari hasil temuan di lapangan penerapan metode talaqqi dapat 

meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur’an pada santri pondok 

pesantren Aisyah Samawa. Hal tersebut dapat dilihat dari: 

1) Santri mampu menyebutkan huruf hijaiyah dengan benar 

2) Santri mampu membaca Al-Qur’an dengan lancar tanpa terbata-bata 

3) Santri mampu menerapkan kaidah tajwid yang benar dalam membaca 

Al-Qur’an 

4) Santri mudah memahami ketika pembimbing mengoreksi bacaan saat 

terjadi kesalahan dalam membaca Al-Qur’an 

 
27 Murdiono, Al-Qur’an Sebagai Media Pembelajaran Ilmu Bayan, (Malang: UMM 

Press, 2020), h. 10. 
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5) Santri mampu mencapai target bahkan melebihi target yang telah 

ditentukan. 

       Pondok pesantren Aisyah Samawa selalu mengadakan kegiatan 

tambahan untuk menunjang hafalan santrinya salah satunya seperti 

MHQ (Musabaqah Hifzil Qur’an) yang bisa diikuti oleh semua santri 

dari berbagai kelas, adanya kegiatan ini secara tidak langsung dapat 

memotivasi santri dalam menghafal Al-Qur’an. 

       Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan 

dapat diketahui bahwa implementasi atau penerapan metode talaqqi 

dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur’an santri pondok 

pesantren Aisyah Samawa terlaksana dengan baik. Terbukti dari sistem 

pengajaran yang terarah sehingga santri bisa menyelesaikan targetnya 

masing-masing bahkan ada juga santri yang melebihi target setiap 

semester.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang penulis lakukan 

mengenai implementasi metode talaqqi dalam meningkatkan kemampuan 

membaca Al-Qur’an santri pondok pesantren Aisyah Samawa maka penulis 

menyimpulkan: 

1. Implementasi metode talaqqi di pondok pesantren Aisyah Samawa 

berjalan dengan baik, dalam penerapan metode talaqqi para pembimbing 

membantu santri yang belum mampu membaca Al-Qur’an dengan baik 

dan mengoreksi bacaan santri apabila terjadi kesalahan. Bentuk 

implementasi metode talaqqi yaitu sistem halaqah yang diadakan empat 

kali dalam seminggu dengan jumlah anggota halaqahnya tidak melebihi 

20 orang agar santri bisa maksimal dalam mentalaqqi bacaan dan hafalan 

Qur’annya. 

2. Adanya metode talaqqi ini sangat membantu terutama untuk santri yang 

tidak mampu membaca Al-Qur’an dengan baik, karena guru 

membimbing satu persatu dari dasar sehingga meminimalisir terjadi 

kesalahan dalam praktik membaca Al-Qur’an.  

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan makan dapat 

diajukan saran sebagai berikut:  

1. Pelaksanaan metode talaqqi di pondok pesantren Aisyah sudah 

terlaksana dengan baik, namun karena santri pondok pesantren Aisyah 

mewajibkan santrinya bercadar dan sebagian halaqah masih dibimbing 

oleh guru laki-laki maka untuk lebih maksimal hendaknya dapat 

dibimbing langsung oleh pembimbing perempuan yang kompeten dalam 

bidang Qur’an. 
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2.  Hendaknya pondok pesantren Aisyah Samawa mengadakan kegiatan 

muraja’ah bersama untuk menunjang hafalan santri agar bisa mutqin. 
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LAMPIRAN 

Lampiran  1: Pedoman Wawancara 

Wawancara dengan Pimpinan Pondok 

Nama  : Ustadz Munajat, Lc 

Jabatan  : Pimpinan Pondok 

Hari/Tanggal : 12 Mei 

Waktu : 09.30-10.00 WITA 

 

Peneliti Bagaimana sistem pembelajaran dipondok pesantren 

Aisyah Samawa 

 Di sini kita membagi dua kelas dalam pembelajaran Al-

Qur’an yaitu kelas khusus dan kelas reguler. Untuk kelas 

khusus mereka hanya fokus menghafal Al-Qur’an saja tanpa 

mengikuti pembelajaran di kelas, tidak ada batasan usia 
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untuk yang ingin masuk kelas khusus, target hafalan kelas 

khusus yakni menghafalkan 30 juz. Kalau kelas reguler 

mereka juga diwajibkan menghafal Al-Qur’an tetapi mereka 

tetap ikut belajar di kelas dan target hafalan mereka juga 

berbeda 

Peneliti  Metode apa yang digunakan dalam pembelajaran Al-

Qur’an di pondok pesantren Aisyah Samawa? 

 Pada dasarnya Pondok Pesantren Aisyah Samawa sejak awal 

menggunakan metode talaqqi dalam pembelajaran Al-

Qur’an, metode talaqqi yang kita ketahui ada tiga bentuk, 

yang pertama murid mendengarkan bacaan guru lalu 

menirukannya, kedua guru mendengarkan bacaan murid lalu 

memperbaiki ketika terjadi kesalahan dalam bacaannya dan 

yang ketiga qiroah fii ash shalah. Disini kita menggunakan 

bentuk yang kedua yakni murid mendatangi guru lalu 

memperdengarkan bacaan Al-Qur’annya 

Peneliti  Kenapa memilih menggunakan metode talaqqi dalam 

pembelajaran Al-Qur’an ? 

Narasumber  Karena metode ini merupakan metode yang digunakan oleh 

guru-guru kita serta ulama Timur Tengah sehingga sanadnya 

bersambung hingga Rasulullah 

Peneliti  Apa kegiatan yang dapat menunjang santri agar 

semangat dalam menghafal Al-Qur’an? 

Narasumber  Pondok tetap mengadakan kegiatan MHQ (Musabaqah 

Hifzil Qur’an), kegiatan tasmi dan kegiatan lainnya yang bisa 

membuat santri semakin semangat dan termotivasi dalam 

menghafal 
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Peneliti  Apakah pondok pesantren Aisyah Samawa 

menggunakan kurikulum sendiri? 

Narasumber  Kami tidak memiliki kurikulum sendiri karena kami masih 

mengikuti KEMENDIKBUD 
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Wawancara Ketua Kegiatan Tahfizul Qur’an 

Nama  : Ustadz Munajat, Lc 

Jabatan  : Pimpinan Pondok 

Hari/Tanggal : 12 Mei 

Waktu : 09.30-10.00 WITA 

 

Peneliti  Bagaimana sistem pembelajaran Al-Qur’an di 

pondok pesantren Asiyah? 

Narasumber  Di sini menggunakan sistem halaqah dan cara 

pembagiannya santri dicampur dari berbagai kelas, 

karena jika dibagi perkelas mereka sudah pasti 

bertemu ketika di kelas, maka inilah kesempatan 

kami dengan mencampur santri dari berbagai kelas 

agar mereka bisa berbaur, untuk halaqahnya di sini 

berjumlah 24 halaqah, 15 halaqah yang dibimbing 

oleh ustadzah dan 8 halaqah yang dibimbing oleh 

ustadz, anggota setiap halaqahnya paling banyak 20 

santri dan paling sedikit 11 santri 

Peneliti  Metode apa yang digunakan dalam 

pembelajaran Al-Qur’an? 

Narasumber  Metode yang kita pakai sebenarnya tidak khusus 

seperti di beberapa tempat yang biasanya memakai 

metode-metode yang dikembangkan sendiri, kalau di 

sini metodenya itu secara ringkas yaitu metode klasik 

atau disebut talaqqi, sebagaimana metode yang 

digunakan oleh para ulama Timur Tengah yaitu 

murid mendatangi gurunya langsung bertatap muka 

lalu menyetorkan bacaannya, dalam setoran 
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hafalannya di situ diperbaiki dan diberikan catatan 

tambahan mungkin ada yang perlu digaris bawahi 

bahkan biasanya ditandai di mushafnya, kita juga 

punya buku catatan, jadi di situ tercatat hafalan santri 

yang sudah disetorkan lalu kita beri predikat, 

misalnya lancar tanpa kendala kita beri mumtaz  

Peneliti  Apakah santri yang sudah bisa membaca Al-

Qur’an bisa langsung menghafal? 

Narasumber  Santri yang sudah bisa membaca Al-Qur’an dengan 

baik mereka sebelum mulai untuk menghafal harus 

saya uji terlebih dahulu, mereka tidak boleh langsung 

menghafal sebelum dapat persetujuan dari saya 

Peneliti  Apakah ada ujian tes membaca Al-Qur’an untuk 

santri baru ? 

 Santri baru masuk kita tes bacaannya saja, karena 

santri yang kita terima disini targetnya dari nol, dari 

orang yang tidak bisa ngaji pun bisa masuk, kita pake 

seleksi jadi misalnya kuota kita 90 orang terpaksa ada 

beberapa yang kita tolak dari itu karena yang utama 

adalah penialaian Al-Qur’an, tetapi jika ada santri 

yang kurang dalam Al-Qur’an nya tetapi dalam 

akademiknya dia lebih itulah yang medorong dia bisa 

kita terima dan untuk belajar Al-Qur’annya nanti kita 

klasifikasikan juga, jadi misalnya golongan santri 

yang belum bisa mengaji kita berikan guru yang pas 

agar bisa membimbing dari dasar-dasar kita mulai 

dari iqra’. Yang langsung dibimbing oleh ustadzah 
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karena mereka menggunakan cadar jadi lebih mudah 

ketika praktiknya membuka cadar 

Peneliti  Apakah di halaqah diajarkan materi juga ? 

Narasumber  Ketika halaqah kita tidak memberikan teori 

melainkan langsung praktik, karena lebih baik anak 

tahu praktiknya meskipun belum tahu teorinya dari 

pada tahu teori tetapi tidak bisa prakteknya. Untuk 

buku yang kita gunakan dalam pembelajaran tajwid 

di sini yakni buku Tuhfatul Athfal yang diajarkan di 

kelas VI dan di kelas VII dan Al-Jazariyah. 

Peneliti  Berapa target hafalan santri ? 

 Untuk target biasanya 6 bulan awal mereka tidak 

boleh menghafal harus di tahsin, lalu selanjutnya 

mereka baru diizinkan untuk mulai menghafal Al-

Qur’an.Target setiap semester 

Semester 1: full Tahsin 

Semeseter 2 : ½ juz 

Semester 3: 1 ½ juz 

Semester 4: 1 ½ juz 

Semester 5: ½ juz 

Semester 6 : murojaah  

Peneliti  Bagaimana sistem evaluasi untuk pembelajaran 

Al-Qur’an di pondok pondok pesantren Asiyah 

Samawa? 

Narasumber  Bentuk evaluasi yaitu santri akan dites sebulan sekali 

oleh pembimbing masing-masing. Biasanya 

pembimbing setiap awal bulan mengadakan rapat, 

jadi sebelum itu para pembimbing sudah 
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mengevaluasi anak-anaknya, misalnya hafalan 1 juz 

dites seperti MHQ (Musabaqah Hifzil Qur’an) 

dengan diberikan 3 sampai 4 soal. Lalu anaknya 

melanjutkan ayatnya dengan begitu anak-anak 

semakin semangat muroja’ahnya. Ada juga evaluasi 

semester ketika kenaikan kelas, misalnya mereka 

dites dari Al-Ghasiyah sampai An-Nas mereka harus 

bisa melanjutkan ayat yang disebutkan dan harus 

dibaca dengan baik 

Peneliti  Apa saja kendala-kendala yang dirasakan selama 

penerapan metode talaqqi ? 

Narasumber  Untuk kendala tidak terlalu banyak sih, anak bisa 

menyetorkan 1 ayat itu sudah alhamdulillah, yang 

jadi masalah biasanya kalau anak tidak ada keinginan 

dan semangat untuk mengahafal, itu membuat kita 

jadi kelabakan ketika diakhir kerena mereka diberi 

waktu untuk menyetor 4 hari dalam satu minggu 

Senin sampai Kamis sore, disitu ada juga anak jarang 

masuk misalnya sakit tetapi tidak banyak, karena 

pasti ada saja kasus seperti itu, kalau anak-anak 

semangatnya pudar itu yang menjadi masalah. 

Peneliti  Bagaimana cara mengatasi kendala-kendala 

tersebut? 

Narasumber  Cara mengatasi anak-anak yang seperti itu merka kita 

panggil lalu diberi semangat dan motivasi, kalau cara 

seperti itu tidak bisa kita coba hubungi orang tua 

karena secara tidak langsung doa orang tua sangat 

membantu buat anak-anak. 
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Peneliti  Kegiatan apa yang dilakukan pondok yang bisa 

menunjang kualitas guru? 

Narasumber  Guru atau pembimbing tetap diadakan jadwal 

mengaji bersama pimpinan pondok, baik itu tentang 

tahsin maupun pembelajaran lainnya 

Peneliti  Apakah menurut ustadz implementasi metode ini 

dapat meningkatkan kemampuan membaca Al-

Qur’an santri ? 

Narasumber  Metode yang kita pakai metode tatap muka dan itu 

secara tidak langsung berjalan dengan efektif tanpa 

perlu menggunakan metode gerakan tangan seperti di 

beberapa tempat lainnya jadi mereka langsung 

menghampiri kita untuk menyetorkan hafalannya. 

Jadi metode ini metode klasik sebagaimana yanb 

dipakai oleh para ulama-ulama di bagian timur tengah 

sana. Dan alhamdulillah dengan metode ini santri 

mampu meningkatkan kemampuan membaca Al-

Qur’annya dan juga selalu mencapai targetnya 

masing-masing.  
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Wawancara dengan Ustadzah Pembimbing Tahfiz 

Nama  : Ustadz Roaini 

Jabatan  : Ustadzah Pembimbing Tahfiz 

Hari/Tanggal : 23 Mei 

Waktu : 16.30-17-00 WITA 

 

Peneliti  Bagaimana pelaksanaan metode talaqqi? 

Narasumber  Setiap anak dibagi perhalaqah, untuk metodenya 

yaitu santri maju satu persatu menyetorkan hafalan, 

setiap santri wajib menyetorkan hafalannya setiap 

pertemuan, untuk anggota halaqah jumlahnya 

beragam, di halaqah saya santrinya ada 16, di 

halaqah lain ada yang 18 tidak sampai 20 lebih 

karena jika terlalu banyak kita sebagai pembimbing 

bisa kewalahan 

Peneliti  Apa saja yang harus dipersiapkan sebelum 

halaqah dimulai? 

Narasumber  Hal yang harus disiapkan sebelum memulai halaqah 

adalah bacaan Al-Qur’an yang akan disetorkan, hal 

ini untuk mempersingkat waktu, karena jika baru 

dipersiapkan ketika halaqah dimulai maka akan 

menyulitkan santri dalam mengejar target, maka dari 

itu santri harus menyiapkan target masing-masing 

minimal 4 ayat karena menyesuaikan dengan 

kemampuan santri, tetapi kalau lebih juga lebih baik 

Peneliti  Biasanya untuk target santri harus menyelesaikan 

berapa juz persemester? 
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Narasumber  Setiap santri masing-masing memiliki target untuk 

setiap semester, dan kebetulan saya memegang 

kelompok santri baru yang belum mahir membaca 

Al-Qur’an, jadi untuk 6 bulan awal mereka fokus 

untuk tahsin menggunakan iqra’ terlebih dahulu, , 

ketika sudah tamat menggunakan iqra’ baru mereka 

bisa lanjut ke Al-Qur’an mulai menghafal dari juz 30 

dulu, tetapi ada juga santri yang tidak sampai 6 bulan 

sudah bisa membaca Al-Qur’an dengan baik. Untuk 

santri baru yang sudah mahir membaca Al-Qur’an 

pada semester awal mereka diperbolehkan langsung 

menghafal setelah di tes oleh pembimbing dengan 

memulai menghafal dari juz 30 dulu, dan untuk santri 

yang belum bisa membaca Al-Qur’an mereka 

diberikan halaqah tambahan ketika subuh 

Peneliti  Apakah di halaqah diajarkan materi juga? 

Narasumber  Untuk materinya ada guru yang mengajarkan di 

kelas, tugas saya di halaqah hanya menyimak dan 

memperbaiki bacaan santri apabila ada kesalahan, 

jadi santri lebih banyak pada praktik. 

Peneliti Apa saja kendala-kendala yang sering terjadi? 

Narasumber  Karena jumlah halaqah yang banyak jadi menurut 

saya masih terkendala dengan waktu, karena waktu 

hanya sore hari dari sesudah ashar sampai menjelang 

magrib, juga karena saya membimbing santri yang 

belum bisa membaca Al-Qur’an dengan baik jadi 

mulai dari awal satu persatu kita koreksi bacaannya 

mulai dari makhraj, huruf, bacaannya seperti apa 
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sampai tajwidnya. Dan Alhamdulillah kalau di 

halaqah saya yang bolos belum ada karena selalu 

dikontrol, kecuali yang sakit atau yang izin pulang. 

Peneliti  Apa saja kelebihan dari metode ini? 

Narasumber  Karena kita mulai dari awal jadi lebih mudah 

diarahkan karena dari awal kita sudah tahu alurnya, 

berbeda dengan santri yang baru masuk langsung kita 

simak karena belum tentu bacaan santri sama seperti 

bacaan makhraj kita. Karena jika sudah kebiasaan 

biasanya susah untuk diperbaiki. Maksimal waktu 

tahsin 6 bulan tetapi ada yang sebelum 6 bulan sudah 

memiliki bacaan yangbagus. 

Peneliti  Apa saja kekurangan metode ini? 

Narasumber  Kekurangannya menurut saya prosesnya 

membutuhkan waktu yang lama dan waktu yang 

singkat ditambah disini kegiatan yang padat jadi 

untuk murojaahnya mereka harus bisa memanfaatkan 

waktu agar hafalan mutqin. 

Peneliti  Bagaimana bentuk sistem evaluasinya ? 

Narasumber  Bentuk evaluasi di sini adalah dengan mengadakan 

ujian setiap semester yang diuji langsung oleh 

pembimbing masing-masing, bentuk tes ujiannya 

dengan guru membacakan ayat lalu santri 

menyambung ayat tersebut serta menyebutkan surat 

setelahnya, dan alhamdulillah untuk setiap 

semetester santri semuanya bisa mengikuti ujian  

Peneliti  Apakah santri wajib menyetor setiap hari? 
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Narasumber  wajib, minimalnya 4 ayat tetapi terkadang mereka 

mampu satu muka sekali pertemuan, untuk minimal 

hafalannya disamaratakan diambil dari yang 

memiliki hafalan lemah. 

Peneliti  Setiap halaqah jumlah santrinya berapa? 

Narasumber  kalau setiap halaqoh beragam, dihalaqah saya 

santrinya 16 orang, di halaqah lain ada yang 18 tidak 

sampai 20 lebih karena bisa kewalahan kita, paling 

sedikit 15 santri. 

Peneliti  Apakah pembimbing melakukan evaluasi juga? 

Narasumber  Iya kita juga sebagai pembimbing setiap satu kali 

sebulan mengadakan evaluasi dengan ketua, 

membahas kendala, kesulitan, apa yang diinginkan 

anak-anak. 

Peneliti  Apakah menurut ustadzah pelaksanaan metode 

talaqqi ini sudah berjalan dengan baik dan 

apakah mampu meningkatkan kemampuan santri 

dalam membaca Al-Qur’an? 

Narasumber  sangat mampu, karena kita bimbing satu persatu jadi 

lebih mudah dan santri juga sepat paham mana yang 

harus diperbaiki baik dalam segi makhraj ataupun 

tajwid. Dan menurut saya metode ini sudah berjalan 

dengan baik ditambah kalau dipondok ada diwaktu 

subuh ada khusus bimbingan untuk santri yang masih 

lemah dalam hafalan yang dibimbing langsung oleh 

pembimbing khusus agar bisa mencapai target. 

Tujuannya untuk membantu pembimbing agar tidak 

kewalahan dan mempersingkat waktu. 
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Pedoman Wawancara dengan Santri 

Nama  : Walda 

Jabatan  : Santri ponpes Aisyah 

Hari/Tanggal : 23 Mei 

Waktu : 17-17-20 WITA 

 

Peneliti  Apakah metode ini sangat membantu dalam 

meningkatkan kemampuan membaca Al-

Qur’an? 

Narasumber  Menurut saya iya, karena kita dibimbing ketika 

membaca Al-Qur’an dan ustadzah langsung 

memperbaiki kalau ada yang salah. 

Peneliti  Apa kendala-kendala yang kamu rasakan selama 

pembelajaran Al-Qur’an disini? 

Narasumber  Kendalanya biasanya di waktu juga terkadang ada 

rasa malas untuk menghafal 

Peneliti  Apa cara kamu mengatasi kendala-kendala 

tersebut? 

narasumber Karena kegiatan kita dari pagi sampe siang di 

sekolah, biasanya saya bangun sebelum subuh untuk 

muroja’ah dan menambah hafalan yang disetor di 

hari itu, karena bagi saya waktu subuh paling mudah 

untuk menghafal atau bisa juga di waktu kosong 

kalau tidak ada kegiatan 

Peneliti  Apa faktor yang membuatmu semangat dalam 

menghafal? 
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 Yang membuat saya semangat adalah motivasi dari 

orang tua saya, ketika saya merasa malas saya selalu 

ingat orang tua saya di rumah 
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Pedoman Wawancara dengan Santri 

Nama  : Nadia Lestari 

Jabatan  : Santri ponpes Aisyah 

Hari/Tanggal : 23 Mei 

Waktu : 17-17-20 WITA 

 

Peneliti  Apakah menurut mu metode ini dapat 

meningkatkan kemampuan mu dalam membaca 

Al-Qur’an 

Narasumber  Iya menurut saya metode ini membantu saya dalam 

meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur’an 

saya 

Peneliti  Apa saja kendala-kendala yang biasanya kamu 

rasakan ketika pembelajaran Al-Qur’an? 

Narasumber 
Biasanya saya masih belum bisa mengatur waktu 

dengan baik. Karena di sini kegiatan lumayan padat 

dari pagi sampai siang kita masuk sekolah dan sore 

langsung halaqah 

Peneliti  
Apa cara kamu mengatasi kendala-kendala 

tersebut? 

Narasumber  
Caranya saya berusaha menghafal diwaktu kosong 

kalau tidak ada kegiatan 

Peneliti  Apa faktor yang membuatmu semangat dalam 

menghafal? 
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Narasumber Orang tua dan karena saya ingin mendapatkan 

baesiswa juga. 
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Lampiran  2: Surat Keterangan Penelitian 
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Lampiran  3: Dokumentasi Penelitian 

 

  

 

Gambar 1:  Gerbang Ponpes Aisyah                Gambar 2: Asrama Santri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3: Kegiatan Halaqah Santri 
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Gambar 4: Wawancara Persama Pembimbing Tahfizul Qur’an 

 

 

 

  

  Gambar 5: Wawancara Bersama Santri               Gambar 6: Setoran Hafalan 
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Gambar 7: Buku Storan Hafalan 
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