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ABSTRAK

PENERAPAN METODE AL-BARQY DALAM MENINGKATKAN
KEMAMPUAN MEMBACA AL-QUR`AN DI TPA AT-TAQWA

KORPRI JAYA SUKARAME BANDAR LAMPUNG

Oleh

Desi Nur Indah Sari

Metode dalam pembelajaran sangat penting, karena metode adalah cara yang
teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud yang diinginkan. Dalam
pembelajaran Al-Qur`an ada beberapa  metode yang digunakan. Pada TPA At-Taqwa
pembelajaran Al-Qur`an mengggunakan metode Al-Barqy karena metode Al-Baqry
lebih dapat meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur`an santri dengan waktu
yang relative singkat.

Adapun tujuan Penelitian ini adalah: untuk mengetahui proses penerapan
metode Al-Barqy dalam pengajaran membaca Al-Qur`an di TPA At-Taqwa korpri
Jaya Sukarame Bandar Lampung dan untuk mengetahui faktor penunjang dan
penghambat kemampuan membaca Al-Qur`an.

Penelitian ini bersifat penelitian kualitatif, dimana untuk mengumpulkan data
yang diperlukan digunakan metode observasi sebagai metode pokok yang dilengkapi
dengan metode interview dan dokumentasi. Selanjutnya data yang terkumpul
dianalisis.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, penerapan metode Al-Barqy
dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur`an di TPA At-Taqwa Korpri
Jaya Sukarame Bandar Lampung yang dilakukan dengan cara setiap santri diberi
kesempatan untuk menghadap ustad/ustadzah secara bergiliran setelah
menyelesaikan tugas membacanya atau mengulang bacaannya. Dalam proses
pembelajaran metode Al-Barqy ustad/ustadzah memberikan bimbingan dengan
kesabaran yang tinggi dan memberikan motivasi serta saran-saran yang harus diikuti
oleh santri  juga seluruh santri.
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MOTTO

                         

Artinya: dan Kami turunkan dari Al Quran suatu yang menjadi penawar dan

rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al Quran itu tidaklah menambah

1.orang yang zalim selain kerugian-kepada   orang

1 Nur Faizin Muhith, Dahsyatnya bacaan dan hafalan Al-Qur`an,ziad visi media, Surakarta,
2012, hlm 81
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul tentang “Penerapan Metode Al-Barqy dalam

Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur’an Di TPA AT-TAQWA Korpri

Jaya, kecamatan Sukarame, Kabupaten Bandar Lampung Tahun Ajaran

2016/2017”. Judul yang sederhana ini perlu penegasan judul, untuk menghindari

adanya kesalah pahaman dalam mengartikan dan akan lebih mudah dipahami setelah

dijelaskan lebih lanjut, secara terperinci sebagai berikut:

1. Penerapan

“pengenaan perihal mempraktekkan.”1 Jadi, kata penerapan bermuara pada

aktivitas, adanya aksi, tindakan atau mekanisme suatu system.2

2. Metode

Metode adalah cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud

yang diinginkan.3

3. Al-Barqy

Secara bahasa pengertian Al-Barqy adalah secepat kilat. Sedangkan menurut

istilah Al-Barqy adalah sebuah metode pembelajaran AI-Qur’an yang disusun dengan

1 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka
Jakarta, Edisi II, 1989, hlm 1059

2 Syarifudin Usman, Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum, Ciputat Perss, Jakarta,
Cet ke-1,2003, hlm. 70

3 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Op.Cit, hlm. 652
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praktis, agar para santri atau peserta didik yang belajar dengan metode ini dapat

membaca Al-Qur’an dengan baik dalam waktu yang relativ singkat.4

4. Baca atau Membaca

Baca atau membaca adalah mengeja atau melafalkan apa yang tertulis.5

5. Al-Qur’an

A1-Qur’an menurut bahasa berarti bacaan. Adapun definisi al-Qur’an secara

istilah adalah “Kalam Allah SWT yang merupakan mu’jizat yang diturunkan

(diwahyukan) kepada Nabi Muhammad dan membacanya adalah ibadah.” Maksud

penerapan metode Al-Barqy dalam pemnbelajaran Al-Qur’an bagi santri adalah

menerapkan sebuah metode Al-Barqy dengan melalui beberapa proses yang teratur

dan sistematis dalam konsep metode Al-Barqy.

Al-Barqy merupakan nama dan metode, sedangkan pembelajaran merupakan

proses penerapan metode tersebut kepada peserta didik yaitu dengan menjadikan

peserta didik sebagai subyek dalam pendidikan artinya pesertadidik ikut

berpartisipasi dalam kegiatan belajar mengajar dalam hal ini di TPA At-Taqwa

Korpri Jaya Sukarame Bandar Lampung

6. Taman Pendidikan Al-Qu’an (TPA)

yaitu lembaga pendidikan dan pengajaran Al-Qur’an untuk anak-anak usia

SD (7-12 tahun).6

4 Sulton Muhadjir. Buku Belajar Mengaji Al-Barqy 8 jam. Surabaya. CV Penasuci. 1999
5 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. hlm. 72
6 Pedoman Pengelolaan Pembinaan dan Pengembangan TKA, TPA,LPTQ Nasional AMM.

Jogjakarta, 1995, hlm 1
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7. At-Taqwa Korpri Jaya

At-Taqwa adalah nama dari Taman Pendidikan Al-Qur’an yang berada di

Korpri Jaya Sukarame Bandar Lampung yang merupakan tempat penelitian

dilaksanakan.

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa maksud dari

keseluruhan judul proposal ini adalah suatu pembahasan atau penelitian tentang

metode pembelajaran atau cara yang ditempuh oleh pengelola TPA di Korpri Jaya

dalam mendidik dan mengajar para santri terutama agar santri mampu membaca Al-

Qur’an dengan baik dan benar sesuai dengan ilmu tajwid sebagai target pokok.

B. Alasan Memilih Judul

Penulis memilih judul skripsi ini dengan alasan sebagai berikut:

1. Pengajaran membaca Al-Qur`an dengan metode Al-Barqy memberikan

kemampuan memahami dan menguasai baca Al-Qur`an dan menjadikan

sumber nila-nilai kehidupan yang akan mampu mewujudkan kebahagiaan

didunia dan akhirat. Bimbingan membaca Al-Qur`an dengan metode Al-

Barqy selain sebagai alat memberikan bimbingan dan pengarahan kepada

santri dalam menguasai dan memahami cara membaca Al-Qur`an yang baik,

dan mengkaji nilai-nilai Al-Qur`an, diharapkan juga akan adanya kecintaan

dan kecenderungan untuk selalu membaca Al-Qur`an, aktif mempelajari dan

mengajarkan kepada orang-orang yang belum memahamainya dan hal ini

sangat mulia bagi umat islam.
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2. Sebagian santri TPA At-Taqwa Korpri Jaya Sukarame belum mahir dalam

membaca Al-Qur`an, sehingga hal ini memerlukan penelitian untuk mencari

sebab-sebab dan jalan keluarnya.

C. Latar Belakang Masalah

Al-Qur’an merupakan wahyu Allah SWT. Yang diturunkan kepada Nabi

Muhammad SAW, disamping As-Sunnah. Al-Qur’an merupakan satu-satunya kitab

suci dimuka bumi ini yang terjaga baik secara lafadz dan isinya. 7Oleh karena itu

setiap umat islam selain berkewajiban mengamalkan isi kandungan Al-Qur’an, juga

mempunyai kewajiban mengamalkan isi kandungan Al-Qur’an, kemudian

mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mengajarkan kepada putra-putri

dan generasi muda pada umumnya.

Firman Allah dalam surat Al Qiyamah ayat 17-18 yang berbunyi sebagai

berikut.

                      

Artinya : Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya (didadamu) dan

membacakannya, apabila kami telah selesai membacakannya maka ikutilah bacaan

itu. (QS. Al Qiyamah : 17-18)’’ 8

Ayat tersebut telah memberikan penjelasan kepada kita agar senantiasa

membaca Al-Qur’an. Agar membaca Al Qur’an membawa faedah maka membaca

7Abu Nizhan.buku pintar Al-Qur’an.jakarta. QultumMedia.cet pertama.2008.hlm 7
8 Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya, penerbit AL-HUDA, 2009, hlm 578
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Al Qur’an dengan baik dan benar serta sesuai adabnya. Oleh karena itu orang tua

muslim sebaiknya mendidik putra-putrinya belajar membaca Al Qur’an sejak dini.

Diungkapkan oleh Amir Daien Indra Kusuma dalam bukunya mengatakan

yang bertanggung jawab terhadap pendidikan anak adalah orang tua, yayasan,

lembaga keagamaan dan pemerintah.9 Orang tua merupakan pedidik utama dan

pertama bagi anak-anak mereka, karena dari merekalah anak mula-mula menerima

pendidikan. Perkembangan pembelajaran Al-Qur’an tidak lepas dari pengaruh

keluarga, karena keluarga merupakan pengaruh pertama untuk memperoleh

pendidikan diawal kepribadian anak di kemudian hari. Untuk menunjang

keberhasilan pengajaran Al-Qur’an tidak cukup diberikan di sekolah saja, oleh

karena itu pihak orang tua dan masyarakat sangat berperan dalam pendidikan. Orang

tua dan masyarakat diharapkan dapat membantu Guru Pendidikan Agama Islam agar

terjadi sinkronisasi antara pendidikan Agama Islam di sekolah, keluarga dan

masyarakat. Islam memerintahkan agar para orang tua berlaku sebagai kepala dan

pemimpin keluarganya serta berkewajiban untuk memelihara keluarganya dari api

neraka. Allah SWT berfirman:

                               

          

9 Amir Daien Indra Kusuma, Pengantar Ilmu Pendidikan, Usaha Nasional, Surabaya, 1993,
hlm.99.
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari

api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-

malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang

diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

(QS. At-Tahriim:6).10

Ayat diatas memerintahkan kepada orang orang yang beriman agar senantiasa

menjaga keluarganya, agar tidak mendurhakai Allah dengan belajar agar mengetahui

apa yang diperintahkan, salah satunya dengan belajar Al-Qur`an. Belajar Al Qur’an

dapat dilakukan dirumah atau dapat juga memasukkan kelembaga pendidikan yang

mengajarkan pendidikan Al Qur’an seperti pondok pesantren ataupun Taman

Pendidikan Al Quran (TPA). belajar membaca Al Qur’an dikenal dengan istilah

mengaji, orang tua umumnya memasukkan anaknya mengaji dimasjid, dilanggar

ataupun dirumah Guru Ngaji. Tempat tersebut dinamakan dengan istilah TPA.

(Taman Pendidikan Al-Qur’an). Sebagai wujud tanggung jawab untuk mengajarkan

Al Qur’an kepada generasi muda.

Taman pendidikan Al-Qur’an adalah sebuah lembaga pengajaran islam yang

sifatnya Non Formal yang dikelola secara terarah dan terpadu, sehingga anak

didiknya mampu membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar serta mengetahui ilmu-

ilmu keislaman pada umumnya.

10 Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan terjemahnya al hikmah, penerbit diponegoro,
bandung, 2009, hlm. 560
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Sebagaimana telah diketahui bahwa taman pendidikan Al Qur’an adalah

sebuah lembaga pendidikan dan pengajaran islam untuk anak-anak usia 6-12 tahun.

Yang menjadikan santri mampu membaca Al-Qur’an dengan benar sesuai dengan

ilmu tajwid sebagai target pokoknya. Target penyelenggaraan TPA adalah

ditekankan pada upaya-upaya memperkenalkan dan mengajarkan baca tulis aksara Al

Qur’an dengan baik dan dikalangan anak-anak usia 6 – 12 tahun. Akan tetapi

disamping itu terdapat materi-materi pelajaran penunjang seperti hafalan bacaan

sholat, doa-doa pendek sehari-hari, surat-surat pendek dan praktek sholat serta

beberapa ibadah praktis lainnya.

Pelajaran Al-Qur’an merupakan salah satu dari mata pelajaran Pendidikan

Agama Islam, telah diketahui bahwa Al-Qur’an adalah sumber ajaran Agama Islam

yang utama dan pertama. OIeh karena itu sangatlah penting bagi umat Islam untuk

mempelajari dan mendalami isi kandungan Al-Qur’an.

Pendidikan Agama merupakan bagian pendidikan yang amat penting yang

berkenaan dengan aspek-aspek sikap dan nilai, antara lain akhlak dan keagamaan.

Oleh karena itu pendiidkan Agama juga menjadi tanggung jawab keluarga,

masyarakat dan pemerintah. Pembelajaran itu sangat penting bagi kehidupan

manusia, khususnya pembelajaran AI-Qur’an. Karena pembelajaran Al-Qur’an

sebagai suatu proses.

proses pembelajaran Al-Qur’an dapat menggunakan beberapa metode agar

pembelajaran yang diberikan dapat tersampaikan dengan baik dan efektif. Dengan

menggunakan metode yang tepat agar mempermudah siswa untuk bisa membaca
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Al-Qur’an dengan cepat. Salah satu penentu dalam kegiatan belajar mengajar A1-

Qur’an adalah metode.

Dalam pembelajaran Al-Qur`an ada beberapa metode yang dapat

diaplikasikan antara lain metode Iqra’, metode Albanjari dan metode Albarqy. Dalam

hal ini peneliti akan meneliti tentang metode Albarqy.

Metode pembelajaran Al-Qur’an yang diterapkan di TPA AT-TAQWA

Korpri Jaya, Sukarame, Bandar Lampung adalah metode iqra dan metode Al-Barqy.

Disini penulis akan meneliti tentang metode Al-Barqy karena setelah peneliti

melakukan pra survey, metode Al-Baqry lebih meningkatan kemampuan siswa

membaca Al-Qur`an. Karena metode Al-Barqy adalah metode yang praktis dan

menyenangkan seperti menggunakan kata-kata kunci yang mudah dihafalkan dan

dipahami oleh siswa, kata-kata kunci tersebut tersusun dalam huruf-huruf hijaiyah

seperti: سم لب-ون –كت –كي –مھ –ادرج 

Kata-kata kunci tersebut disampaikan oleh guru hal tersebut menyebabkan  peserta

didik lebih mudah memahami bahkan menghafal huruf-huruf hijaiyah.

Peneliti mengatakan bahwa metode Al-Baqry dapat meningkatkan

kemampuan membaca Al-Qur`an berdasarkan data yang diperoleh dari hasil pra

survey yaitu buku prestasi atau buku penilaian peserta didik, yang di dalamnya

terdapat nilai yang diberikan oleh pengajar setelah peserta didik melakukan

pembelajaran belajar membaca Al-Qur`an menggunakan Al-Barqy dan Iqra`. Setelah

melakukan pengamatan dan hasilnya menyatakan bahwa metode Al-Barqy lebih
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efektif dapat mempermudah dan mempercepat peserta didik belajar membaca Al-

Qur`an.

D. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan

sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penerapan metode Al-Barqy dalam meningkatkan

kemampuan membaca Al-Qur`an di TPA AT-TAQWA Korpri Jaya,

Sukarame, Bandar Lampung?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

a. Mengetahui proses peningkatan penggunaan Metode Al-Barqy dalam

pembelajaran Al-Qur`an di TPA AT-TAQWA korpri Jaya, Sukarame,

Bandar Lampung.

2. Kegunaan penelitian

a. Dapat digunakan sebagai referensi bagi lembaga pendidikan agama yang

berkecimpung dalam bidang pengajaran TPA.

b. Untuk menambah dan memperluas wawasan pengetahuan bagi Kepala

TPA/TKA dalam pengajaran Al-Qur’an.

c. Sebagai upaya pengembangan keilmuan Pendidikan Agama Islam

khususnya bagi guru atau ustad/ustadzh dalam pelaksanaan pengajaran Al-

Qur’an, sehingga tujuan pendidikan dapat berhasil secara maksimal.
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D. METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan dalam mencapai

hasil yang diharapkan dalam penelitian tidak terlepas dengan metode. Secara umum

metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan

tujuan dan kegunaan tertentu.11

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan.

Peneliti menggali data dilapangan, dengan cara datang langsung dan menyaksikan

kegiatan pembelajaran yang berlangsung. Mencari data dengan melakukan

wawancara, observasi dan dokumentasi.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subyek atau sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah:

a. Guru Pengajaran Al-Qur’an yang dianggap mampu untuk menjelaskan

tentang metode yang digunakan dalam pengajaran Al-Qur’an di TPA At-

Taqwa Korpri Jaya Sukarame Bandar  Lampung.

b. Santri TPA At-Taqwa Korpri Jaya Sukarame Bandar Lampung. Santri

TPA merupakan sumber informasi yang pokok, sebab sangat terkait

11 Sugiyono, metode penelitian pendidikan(pendekatan kuantitatif, kualitatifdan
R&D),bandung,Alfabeta,2012,cet ke 15,hlm 3
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langsung terhadap hasil yang dicapai setelah menggunakan beberapa

metode dalam pengajaran Al-Qur’an.

3. Lokasi

Lokasi penelitian yang diteliti oleh peneliti yaitu di TPA AT-TAQWA Korpri

Jaya Sukarame Bandar Lampung.

E. ALAT  PENGUMPUL DATA

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data

sebagai berikut:

1. Metode observasi

Nasution menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu

pengetahuan. Yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui

observasi.12

Dalam hal ini metode Observasi digunakan oleh peneliti  untuk mendapatkan

data secara langsung dengan kegiatan-kegiatan yang terkait dalam proses belajar

mengajar khususnya metode Al-Barqy, keadaan lingkungan dan letak geografis.

a. Macam-macam Observasi

1) Observasi Partisipatif

12 Sugiono, metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D, Alfabeta, bandung, 2013, cet-
13, hlm 226
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Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari
orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.

a) Partisipasi pasif. Jadi dalam hal ini peneliti dating ditempat
kegiatan oorang yang diamati, tapi tidak ikut terlibat dalam
kegiatan tersebut.

b) Partisipasi moderat. Dalam observasi ini kerdapat keseimbangan
antara peneliti menjadi orang dalam dan orang luar. Peneliti dalam
mengumpulkan data ikut observasi partisipasi dalam beberapa
kegiatan, tetapi tidak semuanya.

c) Partisipasi aktif. Dalam observasi ini peneliti ikut melakukan apa
yang dilakukan oleh nara sumber, tetapi belum sepenuhnya
lengkap.

d) Partisipasi lengkap. Dalam hal memelakukan pengumpulan data,
peneliti sudah terlibat sepenuhnya terhadap apa yang dilakukan
sumber data.13

2) Observasi terus terang atau tersamar

Dalam hal ini, peneliti dalam melakukan pengumpulan data

menyatakan terus terang kepada sumber data,yaitu kepada ustad Firman Ali selaku

kepala TPA At-Taqwa, bahwa peneliti sedang melakukan penelitian. Jadi mereka

yang diteliti mengetahui sejak awal sampai ahir tentang aktifitas peneliti.

3) Observasi tak Bersetruktur

Observasi tidak bersetruktur adalah obeservasi yang tidak

dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Hal ini dilakukan

karena peneliti tidak tahu secara pasti tentang apa yang akan diamati. Dalam

melakukan pengamatan peneliti tidak menggunakan instrument yang telah baku,

tetapi hanya berupa rambu-rambu pengamatan.

13 Ibid, hlm 227
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Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian menggunakan metode

observasi partisipasi pasif, yakni dalam hal ini peneliti datang ditempat kegiatan

yang diamati, kegiatannya meliputi pembelajaran metode Al-Barqy dan

pembelajaran tambahan lainnya yang diterapkan pada TPA At-Taqwa, tetapi peneliti

tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.

2. Metode interview

Metode Interview adalah alat pengumpul data dengan cara berdialog yang

dilakukan oleh pewawancara (interview) kepada terwawancara untuk memperoleh

informasi yang dilaksanakan langsung tanya jawab dengan sumber data.14dalam hal

ini sumber data yang peneliti dapatkan dari ustad firman Ali,S.Ag, uatadzah Retno

Nur Ramadhani, S.Si, Ustad Muhtatin, M.Pd, ustadzah Dwi Hartati.

Metode ini digunakan peneliti untuk memperoleh informasi tentang TPA, dan

bagaimana penerapan metode Al-Barqy.

a. Macam-macam interview/wawancara:

1) Wawancara tersetruktur

Wawancara tersetruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data,
bila peneliti telah mengtahuidengan pasti tentang informasi yang akan
diperoleh.peneliti menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan
tertulis yang alternative jawabannya pun telah disiapkan. Setiap responden diberi
pertanyaan yang sama dan peneliti mencatatnya.peneliti juga dapat menggunakan
alat bantu seperti tape recorder, gambar, brosur dan material lain yang dapat
membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar.15

14 Suharsimi Arikunto,Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,PT Asdi Mahasatya,
Jakarta, 2010, cet ke-14, hlm 145

15 Op.cit hlm 233
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2) Wawancara semitersetruktur

Tujuan dari wawancara dari jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan
secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, ide-
idenya.

3) Wawancara tak bersetruktur

Wawancara tidat tersetruktrur adalah wawancara yang bebas dimana
peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara
sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang
digunakan hanya beberapa haris-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

b. Langkah-langkah wawancara

1) Menetapkan kepada siapa wawancara akan dilakukan
2) Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan

pembicaraan
3) Mengawali atau membuka alur wawancara
4) Melangsungkan alur wawancara
5) Mengkonfirmasikan ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya.
6) Menuliskan hasil wawancara kedalam catatan lapangan
7) Mengidentifikasi tindak lanjut hasil  wawancara yang telah diperoleh

3. Dokumentasi

Suharsimi Arikunto berpendapat bahwa “Dokumentasi yaitu mencari data
mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, trasnkip buku, surat kabar,
majalah,prasasti, notulen rapat,leger, agenda dan sebagainya.16

Metode Dokumentasi digunakan sebagai metode pelengkap dari metode

observasi dan interview. Dalam pelaksanaannya metode dokumentasi ini digunakan

untuk menggali data-data, profil tenaga pengajar dan satri, sumber dana kegiatan dan

catatan mengenai materi yang diberikan kepada santri.

Jadi metode dokumentasi adalah suatu cara untuk memperoleh data atau

keterangan melalui sejarah dan gambaran umum tentang TPA, pengurus,

16 Ibid, hlm 124
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pengelola,santri dan prasarana yang ada di TPA AT-TAQWA kelurahan Korpri Jaya

Sukarame Bandar Lampung.

Table I

Kemampuan Santri Dalam Membaca AL-Qur`an

No Perihal Baik Sedang Kurang Jumlah
1 Mampu membaca al-quran

dengan makharijul huruf yang
benar

3 10 3 20

2 Mendemonstrasikan hukum
bacaan nun sukun dan tanwin. 3 11 3 20

3
Mampu membaca qalqalah dan
waqaf. 4 11 3 20

4 Memahami bacaan mim sukun, ra
dan lam.

4 9 3 20

5 Mendemonstrasikan bacaan mad. 4 10 4 20

Jumlah 18 51 16 100
Persentase 31,4% 40,6% 29,8% 100%

Sumber: hasil penilaian dari buku prestasi terhadap 20 0rang santri prasurvey.

4. Metode Tes

Tes merupakan suatu metode penelitian psikologis untuk memperoleh

informasi tentang berbagai aspek dalam tingkah laku dan kehidupan batin seseorang,

dengan menggunakan pengukuran (measurement) yang menghasilkan suatu deskripsi

kuantitatif tentang aspek yang diteliti.

Keunggulan metode ini adalah lebih akurat karena tes berulang-ulang direvisi

dan instrument penelitian yang objektif. Sedangkan kelemahan metode ini adalah

hanya mengukur satu aspek data, memerlukan jangka waktu yang panjang karena
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harus dilakukan secara berulang-ulang, dan hanya mengukur keadaan siswa pada saat

tes itu dilakukan.Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tes tertulis dan tes non

tertulis.

F. TEKNIK ANALISIS DATA

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data
yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain,
sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang
lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data , menjabarkannya
kedalam unit-unit, melakukan sintesa,menyusun kedalam pola, memilih mana yang
penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat dicerikan
kepada orang lain.17

Adapun langhkah-langkah penelitian kualitatif dibagi kedalam tiga tahap, yaitu:

1. Reduksi Data

Kegiatan reduksi data yaitu data mentah yang dikumpulkan dari hasil studi

dokumentasi, observasi dan angket diklasifikasikan kemudian diringkas agar mudah

dipahami. Reduksi data ini merupakan satu bentuk analisis yang bertujuan

mempertajam, memilih, memfokuskan, menyususn data sedemikian rupa sehingga

kesimpulan ahir dari penelitian dapat dibuat dan diverifikasi.

2. Display Data

Display data (penyajian data) dalam hal ini adalah penyusunan informasi dengan

baik dan benar sehingga memungkinkan dibuatnya kesimpulan-kesimpulan dan

dilakukan tindakan lebih lanjut. Dengan sajian data tersebut membantu untuk

17 Ibid. hlm 244
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memahami sesuatu yang sedang terjadi dan kemudian untuk membuat suatu analisis

lebih lanjut atau tindak lanjut berdasarkan pemahaman terhadap data yang disajikan

tersebut. Oleh karena itu dengan permasalahan yang diteliti, data akan disajikan

dalam bentuk table, matriks, grafik,dan bagan. Dengan penyajian seperti itu

diharapkan informasi yang tertata dengan baik dan benar menjadi bentuk yang padat

dan mudah dipahami untuk menarik kesimpulan.

3. Verifikasi dan Menarik Kesimpulan

Verifikasi dan menarik kesimpulan merupakan kegiatan ketiga dari kegiatan

analisis data. Kegiatan ini terutama dimaksudkan untuk memberikan makna terhadap

hasil analisis, menjelaskan pola urutan, dan mencari hubungan diantara dimensi-

dimensi yang diuraikan. Jadi walaupun data telah disajikan dalam bahasa yang dapat

dipahami, hal itu tidak berarti analisis data berakhir melainkan masih harus ditarik

kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dituangkan dam bentuk pernyataan singkat

sebagai temuan penelitian berdasarkan data yang telah dikumpulkan supaya mudah

dipahami maknanya.
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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Metode Al-BARQY

1. Pengertian Metode Al-Barqy

Metode Al-Barqy adalah sebuah buku sederhana yang dikemas sebagai tuntunan

baca huruf Al-Qur`an. Metode ini menggunakan metode semi SAS, yaitu sifatnya

analitik sentetik, sistematikannya : pengamatan global, memisah, memilih dan

memadu. Maksud pola diatas, metode Al-Barqy memiliki kemampuan dalam

memisah huruf, memadu suatu bunyi suatu huruf dan perkataan serta diusahakan

setiap struktur mempunyai arti dan mudah diingat.

Secara bahasa pengertian Al-Barqy adalah secepat kilat. Sedangkan menurut

istilah Al-Barqy adalah sebuah metode pembelajaran AIQur’an yang disusun dengan

praktis, agar para santri atau peserta didik yang belajar dengan metode ini dapat

membaca Al-Qur’an dengan baik dalam waktuyang relativ singkat.1

Nama Albarqy ( البرُق berasal dari kata (البرقىّ  yang berarti kilat. Tambahan

huruf y bertasydid adalah (ى) ya’ nisbah yang merobah kata benda       ( اسم  ) agar

bisa berfungsi sebagai kata sifat ( الوصف ). Yang dikehendaki adalah pernyataan

1 Muhadjir sulthon, Albarqy Belajar Baca Tulis Huruf Al-Qur`an,Surabaya, Sinar Wijaya,
1992, cet ke 1, hlm 13
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majazi, yaitu diharapkan buku ini bersifat seperti kilat atau cepat laksana kilat. Ada

sebuah pemeo ( االسُم الرجاُء والدعاُء ) nama adalah harapan dan do’a.

Penerapan metode Al-barqy dalam pembelajaran Al-Qur`an bagi santri adalah

menerapkan sebuah metode Al-barqy dengan melalui beberapa proses yang teratur

dan sistematis dalam konsep metode Al-barqy. 2 Al-barqy merupakan nama dan

metode, sedangkan pembelajaran merupakan proses penerapan metode tersebut

kepada peserta didik yaitu dengan menjadikan peserta didik sebagai subyek dalam

pendidikan artinya peserta didik ikut berpartisipasi dalam kegiatan belajar mengajar.

Perlu diketahui bahwa awal mula belajar Al-Qur`an dan Bahasa Arab itu sama.

Mula-mula belajar baca tulis huruf Arab, setelah bisa membaca, baru ada pemisahan.

Bagi yang belajar Al-Qur`an dilanjutkan dengan tajwid, dan bagi yang belajar bahasa

Arab, menuju muhadasah, muthalaah, insya’, nahwu sharaf dan lain sebagainya. Bagi

orang Islam sebaiknya belajar keduanya. Saat ini pendidikan dan pengajaran huruf

Al-Qur`an masih menggunakan metode tradisional. Dengan penggunaan metode

tradisional tersebut menyebabkan proses belajar membaca Al-Qur`an cenderung

tidak efisien. Hal ini dapat dilihat dari :

1. Kebutuhan waktu belajar yang relatif lebih lama

2. Kebutuhan tenaga guru yang lebih banyak.

2 Lani efendy, mengenal metode albarqy, 2009
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Akibat dari hal tersebut diatas adalah timbulnya rasa jenuh pada anak didik

karena waktu belajar yang lama dan juga terjadi pembengkakan anggaran untuk

penyediaan tenaga pengajar.

Penggunaan metode pengajaran yang tepat juga sangat berpengaruh pada

keberhasilan program pengajaran itu sendiri. Untuk itu diperlukan suatu metode

pengajaran yang telah diteliti dan dibandingkan dengan metode lain oleh penelitian

Nasional yang dilakukan oleh Departemen Agama RI.

2. Biografi Penemu Metode Al-Barqy

Metode albarqy ini ditemukan dosen Fakultas Adab IAIN Sunan Ampel

Surabaya, Muhadjir Sulthon pada 1965 yang lahir di Lamongan, 1 Februari 1942.

Beliau mengenyam pendidikan di PGA Malang dan IKIP Surabaya. Di sela-sela

kesibukannya sebagai aktivis DDII (Dewan Dakwah Islam Indonesia) Jawa Timur

dan anggota Dewan Penasihat ICMI Orwil Jawa Timur, Muhadjir masih sempat

mendirikan Yayasan LEPA (Lembaga Pendidikan Al-Qur’an) ALBARQY di tahun

1994.

Dari beberapa prestasi yang diraihnya, anak pasangan H Sulthon dan Hj

Musyarafah ini telah menerima 3 penghargaan. Pertama, dari Menteri Agama, dalam

hal tilawatil Qur’an (1992). Kedua, dari Presiden Soeharto, berupa Satya Lencana

Karya Satya (1995). Ketiga, dari Mitra Karya Bhakti Pertiwi, berupa The Best
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Award (1996). Dan pada 1994/ 1995, metode ALBARQY dinyatakan sebagai

metode mengajar membaca Al-Qur’an paling efektif untuk SD.

Metode ini disebut ANTI LUPA karena mempunyai struktur yang apabila pada

saat siswa lupa dengan huruf-huruf / suku kata yang telah dipelajari, maka ia akan

dengan mudah dapat mengingat kembali tanpa bantuan guru. Penyebutan Anti Lupa

itu sendiri adalah dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Departemen Agama RI.

3. Tujuan Pembelajaran Al-Barqy

1. Membantu program pemerintah dalam hal pemberantasan buta aksara Al

Qur’an dan membantu umat islam agar lebih cepat mampu membaca al-

Qur'an.

2. Sebagai upaya strategis demi terwujudnya generasi Islami yang

cerdas, beriman dan bermartabat. Di samping itu supaya generasi dapat

menulis, membaca, Menumbuhkan kemampuan membaca, menulis,

menerjemahkan, memahami dan mengamalkan kandungan Alqur`an.

3. Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia

yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak

mulia, mengerti dan memahami serta mengamalkan kandungan Al-Qur’an.
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4. Sistem Metode Pembelajaran AL-BARQY

Belajar baca tulis Al-Qur’an itu adalah merupakan bagian dari pada belajar

bahasa Arab. Bahkan ia merupakan langkah awal dari pada belajar bahasa tersebut.

Oleh karena itu dalam pengajaran baca tulis Al-Qur’an harus menggunakan metode

pengajaran Bahasa Arab.

Beberapa buku untuk tingkat ibtidaiyyah dinegara arab ternyata sudah sejak lama

menggunakan metode ini. Jadi sudah meninggalkan pengenalan dengan :

a. Nama huruf, yaitu Alif, Ba,Ta, dan seterusnya.

b. Bunyi huruf, yaitu A, Ba, Ta, Sa, dan seterusnya.

Tiap-tiap metode harus memenuhi 3 hal, yaitu : pendekatan, system dan teknik.

Untuk itulah maka buku ALBARQY menggunakan metode yang diberi nama metode

kata lembaga (sebagai kata kunci yang harus dihafal) dengan pendekatan global dan

bersifat analitik sintetik.

Metode kata lembaga dengan pendekatan global ini telah dimiliki oleh nenek
moyang kita sendiri, yang dapat digali. Yaitu dalam mengajarkan huruf jawa yang
juga memiliki fonim sempurna. Kata lembaga tersebut ada 4 :

1. HA-NA-CA-RA-KA
2. DA-TA-SA-WA-LA
3. PA-DA-JA-YA-NYA
4. MA-GA-BA-TA-NGA

buku ini juga menggunakan kata lembaga, yaitu :

1. A-DA-RA-JA
2. MA-HA-KA-YA
3. KA-TA-WA-NA
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4. SA-MA-LA-BA.3

Tiap kata lembaga hanya 4 suku kata, karena jumlah huruf yang dicapai lebih

sedikit yaitu setengah dari julah huruf arab, yang mirip dengan bunyi Indonesia.

Yang perlu diingat, bahkan dari tiap-tiap kata lembaga ini memiliki arti, hingga

mudah difahami dan dihafal, yang kemudian data dugunakan sebagai kata kunci

rujukan pada saat luppa, karena itu metode ALBARQY disebut juga metode ANTI

LUPA.

Metode ini sifatnya bukan mengajar, namun mendorong  hingga guru hanya : tut

wuri handayani. Murid telah dianggap memiliki persiapan dengan pengetahuan

tersedia. Murid membuka  buku atau melihat alat peraga/papan tulis, tidak dalam

keadaan kosong ( kholiyudz-dzihni). Karena sudah mempunyai persiapan, maka

murid tinggal membaca sendiri, memisah sendiri, memiliki sendiri dan memadu

sendiri. Disini murid tampak cerdas. Karena itulah maka buku ALBARQY dengan

metodenya, memenuhi syarat untuk disebut : Cara Belajar Siswa Aktif ( CBSA

5. Prinsip metode Albarqy

a. Menggunakan titian ingatan untuk mengenalkan bunyi dan bentuk huruf.
b. Menggunakan kemiripan bentuk dan bunyi huruf sebelumnya untuk

mengenal huruf yang tidak tercakup dalam kelompok titian ingatan.
c. Langsung dikenalkan pada huruf sambung selain huruf tunggal.
d. Langsung dikenalkan fattah, dhomah, kasrah, tanwin, panjang – pendek,

dan tajwid.
e. Metode ini cocok juga untuk orang dewasa yang baru belajar BBAQ, karena

sistemnya yang relatif kuat mengkoneksikan belahan kiri dan kanan otak.
Proses belajar jadi tidak menjemukan.

3 Muhadjir sulthon, albarqy sistim 8 jam, Surabaya, penasuci, 1996, hlm 3
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f. Al-Barqy juga bagus sekali untuk sasaran anak usia SD tingkat atas dan
remaja, karena bisa menumbuhkan rasa percaya diri dibandingkan dengan
metode belajar konvensional.4

6. Langkah-langkah dan cara menggunakan Metode Al-Barqy

Adapun langkah-langkah metode Al-barqy sebagai berikut :

a. Fase analitik, guru mengucapkan kata lembaga yaitu أ د ر ج  (tidak boleh

dieja), murid menirukan sampai hafal. Untuk lebih menarik, murid disuruh

memejamkan mata, lalu mengucapkan kata lembaga dan menghafal (setelah

itu murid memiliki pengetahuan tersedia, dan guru tinggal mendorong saja,

yang seolah-olah tanpa mengajar lagi). Murid disuruh mengucapkan kata

lembaga yang telah hafal tadi dan melihat papan tulis yang tersedia tulisan.

(lebih baik membawa tulisan pada karton yang tinggal menempelkan pada

papan tulis). Ketika anak mengucapkan kata lembaga ( a-da-ra-ja), maka guru

menunjuk pada suku-suku kata dari kata lembaga tersebut yang telah

terpampang dipapan tulis. Begitu berulang-ulang, kadang-kadang cepat dan

kadang-kadang lambat.

b. Fase sintetik, yaitu satu huruf (suku) digabung dengan yang lain, hingga

berupa suatu bacaan. Tiap dua kata lembaga diajarkan (dimana dua kata

lembaga itu merupakan rangkaian kalimat untukj memudahkan menghafal),

maka dibuat sintesa berupa bacaan. Contoh: ك ت و ن-م ه ك ي –أ د ر ج 

4 Lilik azizah, efektivitas pembelajaran baca tulis al-Qur`an dengan menggunakan buku Al-
Barqy, 2006
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c. Fase penulisan, yaitu peserta didik menebali tulisan yang berupa titik-titik

dengan pensil. Guru menunjukkan jalan pena menurut arah panah, jangan

sampai terbalik. Setelah dianggap baik anak menulis dikertas lain dan

dikenalkan beberapa variasi bentuk huruf. Contoh : ععع–ممم –ححح 

d. Fase pengenalan bunyi a-i-u, ( fathah, kasroh dan dhommah).

Cara pengenalannya ada tiga tahap, yaitu :

Pertama

Adaraja – maha kaya – katawana – samalaba

Adiriji – mihikiyi – kitiwini – similibi

Uduruju – muhukuyu – kutuwunu – sumulubu

Kedua

Adaraja – idiriji – uduruju

Ketiga

A - I –u ; da –di –du; ra – ri –ru; ja – ji – ju dan seterusnya

e. Fase pemindahan, yaitu pengenalan terhadap bacaan atau bunyi Arab yang

sulit, maka didekatkan pada bunyi-bunyi Indonesia yang berdekatan. Contoh:

د  maka dibawahnya ditulis د  diatas ditulis س dibawahnya ش dengan anak

panah menurun.

f. Fase pengenalan mad ( bacaan panjang), yaitu mengenalkan peserta

didik pada bacaan-bacaan panjang. Anak diberi latihan  atau pekerjaan

rumah, anak disuruh member tanda bacaan tersebut pada kalimat atau ayat.
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Jika benar, berarti anak sudah mengerti, mana yang harus dibaca panjang dan

mana yang harus dibaca pendek. Contoh : أ و ل–أ ین –با ت 

g. Fase pengenalan tanda sukun, yaitu mengenalkan peserta didik pada bacaan-

bacaan yang bersukun. Cara mengenalkan sukun dengan membuat titian unta,

yaitu: مس–سب : مس –سب 

h. Fase pengenalan tanda syaddah, yaitu mengenalkan peserta didik pada

bacaan-bacaan yang bersyaddah (berbunyi dobel). Cara mengenalkan

syaddah dengan membuat titian unta.

Pertama : بر -بر –مس     بر –مس –مس 

Kedua : بر–مس     برر –مسس 

Ketiga : بر –بر - مس –مس 

i. Fase pengenalan nama huruf . cara mengenalkan atau membaca nama huruf

dengan al. jadi al- ba’, al- jim, bukan jum. Hal ini untuk segera dapat

membedakan mana yang qomariah dan mana yang syamsiah.

Contoh: و المظن-من المجن -من المبن 

j. Fase pengenalan huruf yang tidak dibaca, yaitu mengenalkan peserta didik

pada huruf yang tidak mendapat tanda saksi (harokat) atau tidak dibaca

biasanya huruf, ى–ل –و –ا  . Contoh: والسماء –واستعینوا 

k. Fase pengenalan bacaan yang masykil, yaitu mengenalkan peserta didik pada

huruf yang biasa dijumpai di Al Qur’an. Contoh: شھدین –خشعین –ھؤ ال ء 

l. Fase pengenalan huruf putus. Contoh: ق –ك –ط –ن –م –ص –س 
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m. Fase pengenalan tanda waqof, yaitu mengenalkan peserta didik pada tanda-

tanda baca seperti yang sering ditemui di Al Qur’an.

contoh: من بعد میثقھ  –من دون هللا 

7. Materi Metode Al-Barqy

a. Al wahdatul ula;

b. Al wahdatul tsani;

c. Al qiro’ah;

d. Al khot;

e. Al wahdatul tsalitsah;

f. Al wahdatul robi’ah;

g. Al wahdatul khomisah;

h. Al wahdatul sadisah;

i. Al wahdatul sabi’ah;

j. Al wahdatul tsaminah;

k. Al wahdatul tasi’ah;

l. Tanwin;

m. Harful mad;

n. Tamrinul qiroah;

o. Tadriyatu;

p. Sukun;

q. Syaddah;
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r. Huruful hijaiyyah;

s. Huruful muqotto’ah;

t. Waqf;

u. Mad;

v. Huruf wa tajwid.

8. Kelebihan dan Kelemahan metode Pembelajaran Al-Barqy

a. Kelebihan Metode ALBARQY
1. Menggunakan sistem 8 Jam, artinya hanya dengan waktu 8 jam murid

dapat membaca dan menulis huruf Al-Qur’an.
2. Praktis untuk segala umur.
3. Menggunakan metode yang aktual yaitu SAS (Struktur Analitik Sintetik)

yang memudahkan murid belajar Al-Qur’an.
4. Memperhatikan pendekatan, sistematika dan teknik dalam pembelajaran.
5. Cepat dapat membaca huruf sambung.
6. Bukunya dilengkapi teknik imlak yang praktis dan teknik menulis khat,

serta dilengkapi dengan buku latihan menulis Al BARQY (LKS),
7. Tidak membosankan karena ada teknik-teknik yang akurat dan menarik

seperti: menyanyi, permainan dan lain-lain.
8. Sangat cepat jika dipakai klasikal, bahkan missal.

b. Kelemahan Metode ALBARQY
1. Meskipun disebut metode 8 jam, namun bagi anak-anak sebaiknya tidak

menggunakan patokan waktu dalam belajar. Sesuaikan saja dengan daya
tahan mereka.

2. Anak tidak mengenal huruf hijaiyah dengan lengkap
3. Huruf hijaiyah diajarkan pada akhir pembelajaran.
4. Anak usia dini ,harus mengembangkan metode dengan permainan-

permainan.
5. Masih terdapat dua kecerdasan yang belum diakomodir yakni kecerdasan

kinestetik dan naturalis.5

5 http://metodecepatbelajaralquran.blogspot.co.id/2014/12/penemu-metode-al-barqymetode-
cepat.html
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B. Macam-Macam Metode Pembelajaran Baca-Tulis Al-Qur’an.

Dalam meningkatkan baca-tulis Al-Qur’an, banyak sekali metode yang

digunakan. Metode-metode tersebut di ciptakan supaya mudah dan cepat dalam

belajar membaca Al-Qur’an. Metode-metode tersebut adalah sebagai berikut:

1. Metode Baghdadiyah.6

Metode ini merupakan metode yang paling lama diterapkan digunakan di

Indonesia, metode yang diterapkan dalam metode ini adalah sebagi berikut:

a) Hafalan.

Sebelum materi diberikan, santri terlebih dahulu diharuskan mengahafal huruf

hijaiyah yang berjumlah 28.

b) Eja.

Sebelum membaca tiap kalimat santri harus mengeja tiap bacaan terlebih dahulu,

contoh: alif fatkhah a ( َأ), ba' fatkhah ba ( َب).

c) Modul.

Santri yang dahulu menguasai materi dapat melanjutkan pada materi selanjutnya

tanpa maenunggu teman yang lain.

d) Tidak variatif.

Metode ini hanya dijadikan satu jilid saja.

e) Pemberian contoh yang absolute.

6 1http://imehtinky.blogspot.com/2012/06/metode-bagdadiyah.html. Di Akses Pada Selasa 10
Mei 2017, 20:15WIB.
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Dalam memberikan bimbingan pada santri, guru memberikan contoh terlebih dahulu

kemudian diikuti oleh santri.

Metode ini sekarang jarang sekali ditemui, dan berawal metode inilah

kemudian timbul beberapa metode yang lain. Dilihat dari cara mnegajarnya metode

ini membutuhkan waktu yang lama karena menunggu santri hafal huruf hijaiyah dulu

baru diberikan materi.

Metode ini mempunyai kelemahan dan kelebihan, adapun kelebihannya yaitu sebagai

berikut2:

1. Santri akan mudah dalam belajar karena sebelum diberikan materi santri sudah

hafal huru-huruf hijaiyah.

2. Santri yang lancar akan cepat melanjutkan pada materi selanjutnya karena tidak

menunggu teman yang lain.

Kelemahan dari metode ini adalah sebagai berikut:

1. Membutuhkan waktu yang lama karena harus menghafal huruf hijaiyah dahulu

dan harus dieja.

2. Santri kurang aktif karena harus mengikuti ustadz-ustdzahnya dalam membaca.

3. Kurang variatif karena hanya menggunkan satu jilid saja3.

2. Metode Iqro'.

a. Pengertian.

Metode Iqro’ adalah suatu metode membaca Al-Qur’an yang menekankan

langsung pada latihan membaca. Adapun buku panduan Iqro’ terdiri dari 6 jilid di
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mulai dari tingkat yang sederhana, tahap demi tahap sampai pada tingkatan yang

sempurna.

Metode Iqro’ ini dalam prakteknya tidak membutuhkan alat yang bermacam-macam,

karena ditekankan pada bacaannya (membaca huruf Al-Qur’an dengan fasih), bacaan

langsung tanpa dieja. Artinya diperkenalkan nama-nama huruf hijaiyah dengan cara

belajar siswa aktif (CBSA) dan lebih bersifat individual.

b. Karakteristik Metode Iqro’.

Metode Iqro’ terdiri dari 6 jilid dengan variasi warna cover yang memikat perhatian

anak TK Al-Qur’an. Selain itu, didalam masing-masing jilid dari buku panduan Iqro’

ini sudah dilengkapi dengan bagaimana cara membaca dan petunjuk mengajarkan

kepada santri. Ada 10 macam sifat-sifat buku Iqro’ yaitu sebagai berikut :

1. Bacaan langsung.

2. CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif).

3. Prifat.

4. Modul.

5. Asistensi.

6. Praktis.

7. Sistematis.

8. Variatif.

9. Komunikatif.

10. Fleksibel.

Adapun kelebihan metode Iqro’ adalah sebagai berikut:
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1. Menggunakan metode CBSA, jadi bukan guru yang aktif melainkan santri yang

dituntut aktif.

2. Dalam penerapannya menggunakan klasikal (membaca secara bersama), privat,

maupun cara eksistensi (santri yang lebih tinggi jilid-nya dapat menyimak bacaan

temannya yang berjilid rendah).

3. Komunikatif artinya jika santri mampu membaca dengan baik dan benar guru

dapat memberikan sanjungan, perhatian dan peng-hargaan.

4. Bila ada santri yang sama tingkat pelajaran-nya, boleh dengan sistem tadarrus,

secara bergilir membaca sekitar dua baris sedang lainnya menyimak.

5. Bukunya mudah di dapat di toko-toko.

Adapun kekurangan metode Iqro’ adalah sebagai berikut:

1. Bacaan-bacaan tajwid tak dikenalkan sejak dini.

2. Tak ada media belajar.

3. Tak dianjurkan menggunakan irama murottal.

c. Langkah-Langkah Pelaksanaan Metode Iqro’.

Setiap metode pembelajaran yang digunakan tentu memiliki metode tersendiri,

namun secara umum metode pelaksanaan pembelajaran untuk membuka

pembelajaran itu sama, seperti pemasangan niat, berdoa, berwudhu dan lain-lain,

namun dalam kegiatan intinya yang memiliki teknik-teknik atau langkah-langkah

masing-masing yang berbeda setiap metode pembelajaran.

Adapun proses pelaksanaan pembelajaran metode ini berlangusng melalui tahap-

tahap sebagai berikut:
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1. Ath Thoriqah bil Muhaakah, yaitu ustadz/ustadzah memberikan contoh bacaan

yang benar dan santri menirukannya.

2. Ath Thoriqah bil Musyaafahah, yaitu santri melihat gerak-gerik bibir

ustadz/uztadzah dan demikian pula sebaliknya ustadz/ustadzah melihat gerak gerik

mulut santri untuk mengajarkan makhorijul huruf serta menghindari kesalahan dalam

pelafalan huruf, atau untuk melihat apakah santri sudah tepat dalam melafalkannya

atau belum Ath-Thoriqoh Bil Kalaamish Shoriih, yaitu ustadz/ustadzah harus

menggunakan ucapan yang jelas dan komunikatif.

3. Ath thriqah bis Sual Limaqoo Shidit Ta’limi, yaitu ustadz/ustadzah mengajukan

pertanyaan-pertanyaan dan santri menjawab atau ustadz/ustadzah menunjuk bagian-

bagian huruf tertntu dan santri membacanya.

B. Al-Qur`an

1. Pengertian Al-Qur’an

Secara etimologis, Alqur`an adalah bentuk masdar dari kata qa-ra-a (قرا)

sewazan dengan kata fu`lan (فعالن), artinya bacaan, berbicara tentang apa yang

tertulis padanya atau melihat dan menelaah. Dalam pengertian ini kata قران berarti

مقرف yaitu isim maf`ul (objek) dari قران hal ini sesuai dengan firman Allah dalam

surat Al-Qiyamah ayat:18

           

“Artinya:  apabila Kami telah selesai membacakannya Maka ikutilah bacaannya

itu.” (Q.S Al-Qiyamah: 18)
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Menurut isltilah ahli agama (`uruf syara`), ialah “nama bagi kalamullah yang

diturunkan kepada Nabi Muhamad yang ditulis dalam mushaf (lembaran-lembaran

yang dikumpulkan dan diikat, merupakan buku)”.7

2. Pengertian MembacaAl-Qur`an

Membaca merupakan suatu kemahiran berbahasa karena ia merupakan alat yang

utama dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Membaca adalah mengubah wujud

tulisan menjadi wujud lisan, dengan kata lain, membaca adalah mengubah bahasa

tulisan menjadi bahasa lisan.

Menurut Hendri Guntur Tarigan “membaca merupakan suatu proses yang

dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak

disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata/bahasa tulisan”.8

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa membaca adalah

mengubah bahasa tulisan menjadi bahasa lisan atau proses yang dilakukan pembaca

untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang telah dikemukakan oleh seorang  penulis

dengan bahasa tulisan.

Sedangkan yang dimaksud membaca dalam skripsi ini adalah suatu proses untuk

mengubah bahasa tulisan yang berupa huruf-huruf Al-Qur`an menjadi bahasa lisan,

atau melafadkan huruf-huruf tersebut sesuai dengan mahkrojnya dengan lisan

sehingga tidak merubah maksud yang dikehendaki.

7 M. Hasbih ash Shiddieqy, sejarah dan pengantar ilmu tafsir, bulan bintang, Jakarta, 1989,
hlm 1

8 Hendry Guntur taringan, belajar membaca al-qur`an, Al-Ikhlas, Surabaya, 1992, hlm.23
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Menurut Hendry Guntur tarigan, membaca ditinjau dari segi terdengar atau

tidaknya suara pembaca waktu ia membaca, maka proses membaca dapat dibagi atas:

3. Membaca nyaring, membaca bersuara, membaca lisan,

4. Membaca dalam hati.9

Selanjutnya ia mengatakan bahwa membaca dalam hati terbagi atas dua bagian ,

yaitu:

1. Membaca ekstersif berarti membaca secara luas. Obyeknya meliputi

sebanyak mungkin  teks dalam waktu yang sesingkat mungkin.

2. Membaca intensif adalah study saksama, telaah, teliti, penanganan terperinci

yang dilaksanakan didalam kelas terhadap suatu tugas yang pendek, kira-kira

dua sampai empat halaman perhari.10

Adapun membaca keras adalah salah satu proses yang dilakukan oleh seorang

pembaca untuk memahami pengetahuan, pemikiran dan perasaan yang dikemukakan

oleh seorang penulis dengan bahasa tulisan.

Muhammad Ali Al-Khuli, membagi membaca menjadi lima macam, yaitu:

1. Membaca intensif yaitu membaca yang digunakan sebagai sarana pengajaran
kata-kata dan susunan kalimat baru.

2. Membaca menyempurnakan yaitu dinamakan membaca menyempurnakan
karena dilakukan denganmenyempurnakan peranan membaca intensif.

3. Membaca diam yaitu membaca yang dilakukan dengan melihat saja tanpa
bersuara dan gerakan lisan.

4. Membaca keras yaitu ketika seorang guru menginginkan siswanya untuk
membaca teks dengan keras didalam kelas.

9 Ibid, hlm 35
10 Ibid, hlm 37
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5. Membaca mencontoh yaitu membaca yang dilakukan seorang guru dengan
memberikancontoh dan para siswa diminta untuk menirukannya.11

Berdasarkan macam-macam membaca diatas berhubungan dengan penelitian ini

adalah membaca keras yang dilakukan oleh peserta didik dalam membaca ayat-ayat

Al-Qur`an sesuai dengan makharijul huruf dan tidak menyimpang dari jadwidnya.

Membaca merupakan aktivitas dalam kehidupan manusia danmempunyai peranan

yang sangat penting dalam sejarah kebudayaan manusia.

3. Keutamaan Membaca Al-Qur`an

Keistimewaan Al-Qur`an adalah membacanya merupakan ibadah. 12 oleh

karena itu, dengan membacanya manusia mendapatkan pahala dan memperoleh

balasan kebikan dari Allah SWT. Selain itu juga akan mendapatkan petunjuk dari

Allah SWT, serta mempertinggi derajat seseorang, karena membaca Al-Qur`an akan

meumbuhkan kefahaman dan pengetahuan ilmu yang sangat luas. Dengan membaca

Al-Qur`an juga akan mempertinggi derajat kaum sebagaimana RAsulullah SAW

bersabda:

خر ین ( رواه مسلم)اقواما و یضع اابِ تَ كِ ا الْ دَ ھَ بِ عُ فَ رْ هللا یَ نَّ اِ 

11 Muhammad Ali Al-Khuli, membaca sebagai bagian dari kegiatan ilmiah, pustaka pelajar,
Jakarta, 1995, hlm.154

12 MUHAMMAD Abdullah A, Metode cepat dan efektif menghafal Al-Qur`an Al-Karim,
garailmu, Jogjakarta, 2009, hml.117
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Artinya: “sesungguhnya Allah, dengan kitab ini (Al-Qur`an) meninggikan derajat

kaum-kaum dan menjatuhkan derajat kaum-kaum yang lain. (HR. muslim).”13

Petunjuk atau hidayah Allah SWT, terhadap seseorang itu tidaklah datang

dengan sendirinya melainkan harus dicari dan barang siapa yang berpangku tangan

dan hanya menunggu bintang jatuh dari langit maka tidak akan terwujud, demikian

pula hidayah itu harus diusahakan dengan sungguh-sungguh dengan mencarina

dalam Al-Qur`an untuk mendapatkan petunjuk dari Allah SWT, maka akan

didapatkan dan Allah akan mengarahkannya.

Membaca Al-Qur`an juga akan mendapatkan kedudukan yang mulia

sebagaimana dikemukakan dalam sebuah hadits sebagai berikut:

ةِ رَ فَ سَّ العَ مَ ھَ بِ رُ ا ھِ مَ وَ ھُ وَ نَ اَ رْ قُ الْ أُ رَ قْ یَ ديْ لَّ اَ :الَ قَ مَ لَّ سَ وَ ھِ یْ لَ ى هللا عَ لَّ هللا صَ لُ وْ سُ رَ نّ اّ ة َشَ ئِ اعَ نْ عَ وَ 

)سلمبخرى و م( رواهانِ رَ جْ اَ ھُ لَ قٌ اشَ ھِ یْ لَ عَ وَ ھُ وَ ھِ یْ فِ عُ تَ عْ تَ تَ یَ وَ نَ اَ رَ قُ الْ أُ رَ قْ یَ يْ دِ الَّ , وَ ةِ رَ رَ بَ الْ امِ رَ كِ الْ 

Artinya: Dari ‘Aisyah r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “orang yang

membaca Al-Qur`an dan mahir dalam membacanya, maka dia bersama malaikat

yang mulia. Sedangkan yang membaca Al-Qur`an namun dia terbata-bata dalam

membacanya dan mengalami kesulitan, maka ia mendapatkan dua pahala. (HR.

Bukhori dan Muslim)”.14

13 Departemenen Agama RI, Al-Qur`an dan terjemahnya, Jakarta, 1989, hlm 635
14 Nur Faizin Muhith, Dahsyatnya bacaan dan hafalan Al-Qur`an,ziad visi media, Surakarta,

2012, hlm 15
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Jika kemuliaan seseorang dapat didapat salah satunya adalah denganmembaca

Al-Qur`an dengan baik bacaanya itu bagus atau tersebdat-sebdat. Maka sudah

seharusnya umat islam selalu tumbuh dkegemarannya membaca  Al-Qur`an secara

rutin.

Maka dengan adanya pengajaran Al-Quran yang menggunakan metode Al-

Barqy akan mampu mewujudkan kaum muslimin yang benar-benar pandai dalam

membaca Al-Qur`an.

4. Tujuan membaca Al-Qur`an

Bagi orang islam merasa terpanggil dan siapa yang membaca al-quran adalah

merupakan ibadah . adapun tujuan membaca Al-Qur`an  (pengejaran Al-Qur`an)

adalah sebagai berikut:

1. Memelihara kitab suci dan bacaannya serta memperhatikan apa-apa isinya

untuk jadi petunjuk dan pengajaran bagi kita dalam kehidupan dunia.

2. Mengingat hukum agama yang termaktub dalam al-quran serta menguatkan

keimanan serta mendorong berbuat kebaikan dan menjauhi kejahatan .

3. Mengharapkan rido allah dengan menganut I’tikad yang syah mengikuti

segala suruh-Nya dan mendorong berbuat kebaikan dan menjauhi segala

kejahatan.

4. Menanamkan perasaan keagamaan dalam hati dan menumbuhkannya, dan

bertambah tetap keimanannya dan bertambah dekat kepada Allah.
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5. Menanamkan akhlak yang mulia denganmengambil ibrah dan pelajaran serta

teladan yang baik dari riwayat yang tertanam dalam Al-Quran.15

Menurut pedoman pengajian al-quran bagi anak-anak  yang disusun oleh dirjen

bimas dan urungan ngaji haji departemen Agama RI, bahwa tujuan membaca  Al-

Qur`an adalah sebagai berikut:

1. Agar murid mampu membaca Al-Qur`an dengan baik dan benar tepat
makhraj hurufnya dan sebagainya yang ditetapkan ddalam ilmu tajwid.

2. Agar murid suka dan senang membiasakan diri membaca Al-Qur`an
dengan baik.

3. Agar murid dapat menghafal sejumlah surat-surat pendek dalam Al-Qur`an
yang dapat diterapkan dalam shalat sehari-hari.

4. Agar murid paruh dan taat kepada Allah, dalam melaksanakan ibadah
lainnya sehingga merupakan sebagian dari pengamalan dan penghayatan isi
kandungan Al-Qur`an.16

C. Taman Pendidikan Al-Qur’an

a. .Pengertian Taman Pendidikan Al-Qur’an

TPA adalah lembaga pendidikan dan pengajaran Al-Qur’andan ilmu agam islam

lainnya untuk para peserta didika usia 7-12 tahun, yang memiliki tujuan dasarnya

adalah agar para santri dilembaga tersebut dapat membaca Al-Qur’an dengan fasih,

baik dan benar sesuai dengan ilmu tajwid serta timbulnya kecintaan para santri

terhadap Al-Qur’an.

TPA memiliki visi yaitu ingin membentuk generasi Qur’ani, yaitu generasi yang

mampu menterjemahkan pesan-pesan Al-Qur’an dalam pentas kehidupan kekinian,

15 Mahmud yunus, metodik khusus pendidikan agama, hida karya agung, Jakarta, 1980, hlm
61

16 Departemen Agama RI, pedoman pengajaran Al-Qur`an bagi anak-anak, dirjen bimas dan
urusan haji, Jakarta, 1998, hlm.35
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dalam rangka mengemban misi rahmatan lil’alamin, ditengah gemuruhnya kemajuan

teknologi modern.

Semakin berkembangnya teknologi-teknologi canggih dibelahan bumi ini tidak

seiring dengan semakin bertambahnya generasi yang cinta dan ingin mempelajari Al-

Qur’anul Karim, padahal kecintaan mereka terhadap Al-Qur’an adalah modal dasar

untuk belajar dan mengamalkan kandungan Al-Qur’an.

Lembaga pendidikan pada umumnya memang memiliki system pengajaran yang

mengarah pada pemahaman Al-Qur’an, namun alokasi waktu system pengajarannya

tidak efektif sehingga pemerintah memiliki usaha untuk menangggulangi buta huruf

Al-Qur’an, seperti beberapa pakar Lembaga Tilawatil Qur’an Nasional (LPTQ)

mendirikan lembaga tempat mendapatkan pendidikan dan pengajaran Al-Qur’an

yang kemudian dikenal dengan nama Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA).

b..Kurikulum Pendidikan TPA

Kurikulum merupakan program pengajaran yang harus ditempuh dalam proses

pembelajaran dalam sebuah siistem pendidikan, sehingga perumusannya menjadi

sangat strategis bagi keberhasilan sebuah pendidikan, kurikulum pendidikan

sebenarnya telah dirumuskan oleh beberapa sumber seperti  LPTKA BKPRMI pusat

pada tahun 1997, namun kurikulum pengajaran TPA dapat masing-masing terutama

dari segi materi.

Dalam pengertian Modern kurikulum diartikan sebagai “proses pendidikan”,

yaitu program pendidikan yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai

tujuan-tujuan pendidikan yaitu program pendidikan pada TPA dapat juga diartikan
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sebagai materi pelajaran, materi pelajaran pada TPA AT-TAQWA pun dapat

dikategorikan menjadi dua bagian yaitu materi pokok adalah : “Materi yang harus

dikuasai oleh setiap santri dan dijadikan sebagai alat ukur untuk menentukan lulus

tidaknya seorang santri, sedangkan materi penunjang adalah materi yang penting

pula namun belum dijadikan sebagai alat ukur untuk menentukan lulus tidaknya

santri dari TPA tersebut.”17

Materi pokok terdiri atas :

a. Membaca Al-Qur’an atau ALBARQY

Belajar membaca Al-Qur’an atau ALBARQY dapat diartikan pada tingkat atau

lapisan umur dari yang kecil hingga dewasa. Membaca Al-Qur’an atau ALBARQY

pada TPA menggunakan Modul yang disusun oleh KH Muhadjir Sulthon. Belajar

membaca untuk usia TK hingga usia dewasa dapat ditempuh dalam waktu 8 jam.

b. Hafalan Bacaan Shalat

Bacaan shalat pada Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA) diprioritaskan agar

anak memiliki kemampuan untuk membaca bacaan shalat fardu, doa-doa sesudah

shalat dan bacaan sebelum shalat.

Proses pembelajaran hafalan bacaan shalat dilakukan melalui pendekatan

klasikal, yang sewaktu-waktu difariasikan dengan pendekatan individual atau

kelompok prifat. Dengan cara ini guru dituntut jeli dalam memperhatikan ketepatan

17 Departemen Agama RI, Kurikulum Pendidikan Pada TPA atau LPQ, Direktorat Jendral
Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, 2003, hlm 2.
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cara pengucapan agar tidak terjadi salah dalam pengucapan bacaan do’a-do’anya,

baik ketentuan kaidah ilmu tajwid dan makharijul hurufnya.

c. Hafalan Surat-Surat Pendek

Surat pendek ialah sejumlah surat yang terdapat  pada juz ‘Amma (Juzke 30)

yaitu sebanyak 22 surat untuk santri TPA. 18 Pada dasarnya pross pembelajaran

hafalan surat pendek sama saja dengan proses pembelajaran dalam bacaan-bacaan

shalat. Dimana surat-surat pendek dibaca pada tiap rakaat setelah membaca Al-

Fatihah. Surat-surat pendek yang berjumlah 22 yaitu dimulai dari An-Bass hingga

As-Syamsi, dapat dihafal selama santri menempuh ilmu di TPA atau sesuai

kemampuan santri.

d. Latihan Praktek Sholat dan Amalah Sholat

Latihan praktek sholat adalah latihan pembiasaan mengerjakan shalat fardu secra

benar, baik bacaan maupun gerakannya. latihan sholat fardhu ini dapat dilakukan

ditempat belajar dengan bimbingan guru yang bertugas. Dalam proses pelaksanannya

ini termasuk juga dalam hal tatacara berwudhu.

e. Hafalan Ayat atau Surat Pilihan

18 U Syamsudin MZ dan Tasyrifin karim, Panduan Kurikulum dan Pengajaran TKA  atau
TPA, BKPRMI Pusat, Jakarta, 1997, hlm. 38
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Yang dimaksud ayat atau surat pilihan adalah Ayat Al-Qur`an yang dipilih dan

surat tertentu yang berisi tuntunan tentang aqidah, syari`ah dan ayat yang berisi

tentang rahasia alam. (ayat kauniah).19 Paket ayat atau surat pilihan tersebut adalah :

1. Ayat Kursi

2. Surat al- baqarah

3. Surat luqman

Sedangkan materi penunjang terdiri atas:

a. Tahsinul Kitabah (Menulis)

Materi tahsinul kitabah ialah bahan pengajaran tentang cara belajar menulis

huruf Al-Qur`an ( huruf dan angka arab). Materi dan teknis pengajaran tahsinul

kitabah itu disesuaikan dengan taraf kemampuan anak.bagi anak yang masih taraf

pemula tentunya materi tahsinul kitabah ini disesuaikan dengan kemampuannya

seperti menggambar, mewarnai, menulis angka dan huruf. Sedangkan untuk usia

dewasa tentunya sudah dapat menulis bersambung dan didekte saja.

Tahsinul kitabah ini memiliki tujuan untuk pemberian dasar kemampuan

menulis sekaligus dalam rangka melatih keterampilan motorik halus mereka. Proses

pembelajarannyapun sama dengan materi-materi pokok lainnya yaitu melalui

pendekatan individual yang awalnya secara klasikal dengan dibentuk oleh alat-alat

(sarana) bantu seperti papan tulis, buku panduan tahsinul kitabah, pensil spidol dan

sebagainya.

19 Ibid, hlm. 41
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b. Do`adan Adab Harian

Do`a-do`a harian merupakan bahan pengajaran yang terdiri dari do`a-do`a harian

dan adab menyertainnya.20 Maksudnya do`a harian adalah sejumlah do`a yang telah

ditargetkan untuk dihafakan santri segingga santri terbiasa mengucapkan pada saat

yang tepat. Sedangkan adab adalah sikap dan prilaku yang patut dimiliki dan

ditunjukkan, sejalan dengan isi do`a dan arah yang dimaksud oleh do’a tersebut.

Materi do’a dan adab harian terdiri dari:

1. Doa dan adab memperoleh rahmat.
2. Doa dan adab sebelum makan.
3. Doa dan adab Sesudah makan.
4. Doa dan adab ketika bercermin.
5. Doa dan adab sebelum tidur
6. Doa dan adab ketika bangun tidur.
7. Doa dan adab saat mulai belajar.
8. Doa dan adabkebahagiaan dunia dan akhirat.21

c. Dienul Islam

Dienul Islam adalah pengetahuan dasar tentang ajaran islam yang terdiri dari

ajaran aqidah, sayariah dan akhlaq. 22 Dengan materi ini diharapkan dapat

mengetahui pokok-pokok ajaran islam secara utuh dan menyeluruh kearah

tumbuhnya keyakinan dan kesadaran serta kebiasaan hidup yang islami berdasarkan

Al-Qur`an dan As-Sunnah.

d. Muatan Lokal

20 U. Syamsudin MZ dan Tasyrifin Karim, Panduan Kurikulum dan Pengajaran TKA atau
TPA, BKPRMI Pusat, Jakarta, 1997, Hlm. 23

21 Ibid hlm 45
22 Ibid, hlm.46
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Muatan lokal adalah materi-materi tambahan yang sifatnya alternative sesuai

dengan kondisi dan potensi yang mungkin dilaksanakan atau diajarkan di TPA AT-

TAQWA tersebut. Beberapa alternatif  muatan local yang sesuai dan dapat menarik

minat anak di TPA AT-TAQWA adalah sebagai berikut:

1. Bahasa Inggris Praktis.

2. Bahasa Arab praktis.

3. Pidato

4. Puisi

5. CCA

6. BCM.

Muatan lokal ini sifatnya tidak mengikat, artinya bukan sesuatu yang harus

dipaksakan untuk dilaksanakan apalagi bagi anak-anaik yang kandungan isinya

masih belum memungkinkan, tetapi harus tetap dilaksanakan dan di praktikkan.

c. Sistem, Metode dan Alokasi Waktu Kegiatan Belajar Mengajar

Mengenai system dan metode pengajarannya, dalam hal ini pengajaran dibagi

menjadi dua tahap, yaitu klasikal dan privat dengan pembagian waktu sebagai

berikut:

1. 30 menit pertama klasikal :

a. Disajikan secara klasikal (berkelompok) pertama dibawah pimpinan guru

atau ustadz atau ustadzah.
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b. Terlebih dahulu guru/ustadz harus mampu mengkondisikan santri supaya

tertib.

c. Diisi dengan materi do’a pembuka, ikrar dan paket hafalan yang

disajikan.

2. 30 menit membaca ditempat dan menghafal

a. Santri menyerahkan buku prestasi lalu guru/ustadz mengisi buku prestasi

dan memberikan tugas membaca.

b. Santri membaca tugas yang diberikan oleh guru/ ustadz.

c. Setelah tugas membaca ditempat selesai santri menghadap guru/ustad

untuk mendapatkan bimbingan dari apa yang telah dibaca.

d. Santri menyetorkan hafalannya.

3. 15 menit terakhir klasikal (yang kedua) dengan sajian materi memberi

nasihat, bercerita, menyayi lagu-lagu islami dan do’a penutup.

Dalam tahap privat tiap kelompok ditangani oleh beberapa guru dengan rasio

perbandingan seorang guru mengajar. System privat adalah khusus membaca Al-

Qur`an sedangkan guru hanya mengawasi dan menymak satu persatu secara bergilir

atau bergantian antara santri, serta menuliskan hasilnya pada buku prestasi. Pada

tahap klasikal, tiap kelompok diajari oleh seorang guru, materi pembelajarannya

sesuai dengan program harian yang melingkupi hafalan bacaan sholat, hafalan surat-

surat pendek dan hafalan ayat-ayat pilihan.

d. Media pengajaran TPA
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Selain mempersiapkan metode pengajaran seorang guru juga memerlukan media

dalam  mengajar. Media merupakan alat bantu dalam menanamkan pemahaman

santri pada proses belajar mengajar Al-Qur`an, dengan adanya media pengajaran

santri tidak hanya diperkenalkan dengankata-kata saja melainkan memahami artinya

juga. Melalui media pengajaran santri juga dapat memperoleh pengetahuan langsung

sehingga akan lebih sempurna.

Jika dilihat dari segi kwantitas, waktu yang sesingkat itu dianggap kurang, tetapi

bila pertemuan yang singkat dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin demi

terciptanya suasana yang berkualitas dan bersifat kontinyu dalam pertemuan sehari-

hari, maka akan lebih berkesan bagi santri sendiri.

Subsistem dan system pendidikan islam merupakan sarana pelayanan

keagamaan yang bersifat non formal dirancang berdasarkan uji coba dan pengalam

belajar yang cukup lama, dengan system dan metode tersebut diharapkan akan

menampung hasrat dan keperluan belajar agama pada anak-anak  tanpa memberikan

beban yang  berat kepada mereka, sebab materi pembelajarannya diformat

sedemikian rupa untuk memudahkan bagi anak-anakdan memberikan daya tarik

tersendiri.

e. Tujuan Pendidikan dan Pengajaran TPA

TPA memang didirikan khusus untuk menjadikan generasi muda menjadi

generasi Qur`ani yang lancer membaca Al-Qur`an serta memiliki kecintaan terhadap

Al-Qur`an. Tuujuan pendidikan bersifat global yakni menyeluruh tidak signifikan

pada materi-materi yang telah ditentukan. Sedangkan tujuan pengajaran sama saja
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dengan tujuan kurikuler yang mencakup pada materi-materi pengajaran yang telah

ditentukan dan disesuaikan dengan taraf perkembangan daya serap dan pengalaman

belajar pada setiap santri-santri.

Untuk itu tujuan didirikannya lembaga pendidikan non formal ini yaitu TPA

adalah sebagai berikut:

a. Membantu mengembangkan potensi anak kearah pembentukan sikap,
pengetahuan dan keterampilan, keagamaan melalui pendekatan yang
disesuaikan dengan lingkungan dan taraf perkembangan anak berdasarkan
tuntunan Al-Qur`an dan Sunnah Rasul.

b. Mempersiapkan anak agar mampu mengembangkan sikap, pengetahuan dan
keterampilan, keagamaan yang telah dimilikinya melalui program-program
pendidikan lanjutannya.23

Adapun tujuan pengajaran atau kurikuler adalah:

“tujuan kurikuler dirumuskan agar santri meyakini dan menghormati Al-Qu`an

sebagai kitab suci dan menjadikan kebiasaan dan kegemaran untuk membacanya

(tadarus) dengan fasih menurut kaidah ilmu tajwid, hafal sejumlah do’a dan ayat-ayat

pilihan, bias menulis huruf Al-Qur`an serta dapat mendirikan shalat dengan baik dan

beramal shaleh.”

Rumusan diatas menunjukkan suatu topic yang ingin dicapai oleh kurikulum

yang telah ditentukan. Oleh sebab itu, penulis merumuskan tujuan kurikuler atau

pengajaran sebagai berikut:

a. Santri dapat mengagumi dan mencintai Al-Qur`an sebagai bacaan istimewa

dan pedoman utama.

23 Departemen Agama RI, Op.Cit, Hlm. 25
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b. Santri dapat membaca Al-Qur`an dengan lancar dan fasih serta memahami

hukum-hukum bacaannya berdasarkan kaidah ilmu tajwid yang baik dan

benar.

c. Santri dapat menulis huruf-huruf Arab dengan baik dan benar, sehingga buta

baca dan tulis generasi Qur`ani Islam tidak ada lagi.

d. Santri dapat mengerjakan shalat lima waktu dengan tatacara yang benar dan

menyadarinya sebagai kewajiban sehari-hari.

e. Santri dapat menguasai hafalan sejumlah surat-surat pendek dan ayat-ayat

pilihan serta doa-doa sehari-hari.

f. Santri dapat mengembangkan prilaku social yang baik sesuai dengan harapan

tuntunan islam dan pengalaman pendidikannya.

D. Penerapan metode Al-Barqy dalam Meningkatkan Kemapuan Membaca

Al-Qur`an

Untuk memperoleh peningkatan penerapan metode Al-Barqy dalam pengajaran

membaca Al-Qur`an maka diperlukan upaya-upaya yang spesifikasi oleh guru yang

mengajarkannya. Membaca merupakan aktivitas dalam kehidupan manusia

danmempunyai peranan yang sangat penting dalam sejarah kebudayaan manusia.

Adapun tujuan membaca adalah.

1. Melatih ucapan dan membaguskan perbuatan serta mengungkapkan makna.
2. Memperoleh berbagai kemahiran membaca sperti kecepatan, kemampuan

memperoleh makna, kebaikan berhenti pada waktu sempurnanya makna, dan
mengulang-ulang bacaan pada pemikiran-pemikiran yang mendasar.

3. Menumbuhkan kecenderungan membaca.
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4. Memperoleh kemahiran berbahasa dan meningkatkan nilai siswa tentang
kosakata dan susunan kalimat yang baik.

5. Melatih menyampaikan ungkapan baik dan benar dari apa yang telah dibaca.
6. Memahami bacaan salah satu tujuan-tujuan tersebut.24

Jadi dapat disimpulkan bahwa kemampuan membaca adalah suatu kesanggupan

dan kecakapan melafalkan apa yang tertulis dengan benar. Dari pengertian

kemampuan membaca tersebut diatas, maka kemampuan membaca Al-Qur`an dapat

diartikan dengan kesanggupan dan kecakapan melafalkan bacaan ayat-ayat Al-

Qur`an dengan baik dan benar yaitu sesuai dengan tuntunan ilmu tajwid. Sedangkan

ilmu tajwid, seperti yang telah dijelaskan, adalahsuatu ilmu yang mempelajari

bagaimana membaca Al-Qur`an dengan bagus dan benar dalam mengeluarkan huruf-

huruf yang dibaca satu persatu sehingga menjadi bacaan yang benar.

Kemampuan membaca Al-Quran tersebut dapat dilihat dari cara pengajaran Al-

Quran yang meliputi:

a) Pengenalan huruf hijaiyah, yaitu huruf arab dari alif sampai ya (alifbata)
b) Cara membunyikan masing-masing huruf hijaiyah dan sifat-sifat huruf itu, ini

dibicarakan dalam ilmu makhraj.
c) Bentuk dan fungsi tanda baca, seperti sakal, syaddah, tanda panjang (mad),

tanwin dan sebagainya.
d) Bentuk dan fungsi tanda berhenti baca ( waqaf), seperti waqaf mutlak, wakaf

jawaz, dan sebagainya.25

Dalam Kurikulum 2004 materi pengajaran Al-Qur`an yang diberikan kepada
peserta didik adalah:

1. Makharijul huruf alif lam qomariah dan syamsiah
2. Hukum bacaan nun sukun dan tanwin
3. Qalqalah dan waqaf
4. Hukum bacaan mim sukun
5. Hukum bacaan lam dan ra

24 Ibid, hlm.158
25 Zakiah darajat, dkk, metodik khusus pengajaran Agama Islam, bumi aksara, Jakarta, 2008,

hlm. 91
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6. Hukum bacaan mad.26

Dengan demikian indicator dari kemampuan membaca Al-Qur`an peserta didik
adalah:

1. Mampu membaca al-quran dengan makharijul huruf yang benar
2. Mendemonstrasikan hukum bacaan nun sukun dan tanwin.
3. Mempu membaca qalqalah dan waqaf.
4. Memahami bacaan mim sukun, ra dan lam.
5. Mendemonstrasikan bacaan mad. 27

Seorang tergolong umat islam yang mampu membaca Al-Qur`an dengan baik

adalah orang yang dapat membaca Al-Qur`an dengan lancar sesuai dengan tajwid,

makhraj, dan tanda baca. Maka penerapan metode Al-Barqy untuk meningkatkan

kemampuan membaca Al-Qur`an adalah:

1. Mengenalkan makharijul huruf

2. Mengajarkan bacaan idzhar, idgham, iqlab, ikhfa

3. Mengajarkan hukum mim mati, ra dan lam jalalah

4. Melatih untuk melafazdkan bacaan-bacaan tertentu dari ayat Al-Qur`an

5. Memberikan tes lisan maupun tulisan

6. Menggunakan alat peraga sebagai alat bantu

7. Melatih membaca ayat Al-Qur`an setiap hari

8. Mendidik anak dengan titik berat dan memberikan arahan serta memotivasi

anak untuk mencapai tujuan baik jangka pendek maupun jangka panjang

26 Direktorat jendral
27 Direktorat jendral kelembagaan agama islam, standar kompetensi madrasah ibtidiyah

(kurikulum 2004) departemen agama, jakarta, 2005, hlm 9-18
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9. Member fasilitas memcapai tujuan melalui pengalaman belajar yang

memadai

10. Memberikan dorongan kepada peserta didik untuk belajar

11. Memberikan penghargaan terhadap prestasi yang dicapai sehingga dapat

merangsang untuk mencapai prestasi yang lebih baik dikemudian hari.

12. Mengadakan tambahan tatap muka dan jam pelajaran

13. Memberikan tugas untuk menghafal surat-surat pendek ayat Al-qur`an

14. Mengevaluasi kemampuan membaca al-qur`an bagi peserta didik. 28

28 Mahmud yunus, metodik khusus pendidikan agama islam, hidakarya agung, Jakarta, 1998,
hlm. 5
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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Metode Al-BARQY

1. Pengertian Metode Al-Barqy

Metode Al-Barqy adalah sebuah buku sederhana yang dikemas sebagai tuntunan

baca huruf Al-Qur`an. Metode ini menggunakan metode semi SAS, yaitu sifatnya

analitik sentetik, sistematikannya : pengamatan global, memisah, memilih dan

memadu. Maksud pola diatas, metode Al-Barqy memiliki kemampuan dalam

memisah huruf, memadu suatu bunyi suatu huruf dan perkataan serta diusahakan

setiap struktur mempunyai arti dan mudah diingat.

Secara bahasa pengertian Al-Barqy adalah secepat kilat. Sedangkan menurut

istilah Al-Barqy adalah sebuah metode pembelajaran AIQur’an yang disusun dengan

praktis, agar para santri atau peserta didik yang belajar dengan metode ini dapat

membaca Al-Qur’an dengan baik dalam waktuyang relativ singkat.1

Nama Albarqy ( البرُق berasal dari kata (البرقىّ  yang berarti kilat. Tambahan

huruf y bertasydid adalah (ى) ya’ nisbah yang merobah kata benda       ( اسم  ) agar

bisa berfungsi sebagai kata sifat ( الوصف ). Yang dikehendaki adalah pernyataan

1 Muhadjir sulthon, Albarqy Belajar Baca Tulis Huruf Al-Qur`an,Surabaya, Sinar Wijaya,
1992, cet ke 1, hlm 13
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majazi, yaitu diharapkan buku ini bersifat seperti kilat atau cepat laksana kilat. Ada

sebuah pemeo ( االسُم الرجاُء والدعاُء ) nama adalah harapan dan do’a.

Penerapan metode Al-barqy dalam pembelajaran Al-Qur`an bagi santri adalah

menerapkan sebuah metode Al-barqy dengan melalui beberapa proses yang teratur

dan sistematis dalam konsep metode Al-barqy. 2 Al-barqy merupakan nama dan

metode, sedangkan pembelajaran merupakan proses penerapan metode tersebut

kepada peserta didik yaitu dengan menjadikan peserta didik sebagai subyek dalam

pendidikan artinya peserta didik ikut berpartisipasi dalam kegiatan belajar mengajar.

Perlu diketahui bahwa awal mula belajar Al-Qur`an dan Bahasa Arab itu sama.

Mula-mula belajar baca tulis huruf Arab, setelah bisa membaca, baru ada pemisahan.

Bagi yang belajar Al-Qur`an dilanjutkan dengan tajwid, dan bagi yang belajar bahasa

Arab, menuju muhadasah, muthalaah, insya’, nahwu sharaf dan lain sebagainya. Bagi

orang Islam sebaiknya belajar keduanya. Saat ini pendidikan dan pengajaran huruf

Al-Qur`an masih menggunakan metode tradisional. Dengan penggunaan metode

tradisional tersebut menyebabkan proses belajar membaca Al-Qur`an cenderung

tidak efisien. Hal ini dapat dilihat dari :

1. Kebutuhan waktu belajar yang relatif lebih lama

2. Kebutuhan tenaga guru yang lebih banyak.

2 Lani efendy, mengenal metode albarqy, 2009
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Akibat dari hal tersebut diatas adalah timbulnya rasa jenuh pada anak didik

karena waktu belajar yang lama dan juga terjadi pembengkakan anggaran untuk

penyediaan tenaga pengajar.

Penggunaan metode pengajaran yang tepat juga sangat berpengaruh pada

keberhasilan program pengajaran itu sendiri. Untuk itu diperlukan suatu metode

pengajaran yang telah diteliti dan dibandingkan dengan metode lain oleh penelitian

Nasional yang dilakukan oleh Departemen Agama RI.

2. Biografi Penemu Metode Al-Barqy

Metode albarqy ini ditemukan dosen Fakultas Adab IAIN Sunan Ampel

Surabaya, Muhadjir Sulthon pada 1965 yang lahir di Lamongan, 1 Februari 1942.

Beliau mengenyam pendidikan di PGA Malang dan IKIP Surabaya. Di sela-sela

kesibukannya sebagai aktivis DDII (Dewan Dakwah Islam Indonesia) Jawa Timur

dan anggota Dewan Penasihat ICMI Orwil Jawa Timur, Muhadjir masih sempat

mendirikan Yayasan LEPA (Lembaga Pendidikan Al-Qur’an) ALBARQY di tahun

1994.

Dari beberapa prestasi yang diraihnya, anak pasangan H Sulthon dan Hj

Musyarafah ini telah menerima 3 penghargaan. Pertama, dari Menteri Agama, dalam

hal tilawatil Qur’an (1992). Kedua, dari Presiden Soeharto, berupa Satya Lencana

Karya Satya (1995). Ketiga, dari Mitra Karya Bhakti Pertiwi, berupa The Best
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Award (1996). Dan pada 1994/ 1995, metode ALBARQY dinyatakan sebagai

metode mengajar membaca Al-Qur’an paling efektif untuk SD.

Metode ini disebut ANTI LUPA karena mempunyai struktur yang apabila pada

saat siswa lupa dengan huruf-huruf / suku kata yang telah dipelajari, maka ia akan

dengan mudah dapat mengingat kembali tanpa bantuan guru. Penyebutan Anti Lupa

itu sendiri adalah dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Departemen Agama RI.

3. Tujuan Pembelajaran Al-Barqy

1. Membantu program pemerintah dalam hal pemberantasan buta aksara Al

Qur’an dan membantu umat islam agar lebih cepat mampu membaca al-

Qur'an.

2. Sebagai upaya strategis demi terwujudnya generasi Islami yang

cerdas, beriman dan bermartabat. Di samping itu supaya generasi dapat

menulis, membaca, Menumbuhkan kemampuan membaca, menulis,

menerjemahkan, memahami dan mengamalkan kandungan Alqur`an.

3. Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia

yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak

mulia, mengerti dan memahami serta mengamalkan kandungan Al-Qur’an.
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4. Sistem Metode Pembelajaran AL-BARQY

Belajar baca tulis Al-Qur’an itu adalah merupakan bagian dari pada belajar

bahasa Arab. Bahkan ia merupakan langkah awal dari pada belajar bahasa tersebut.

Oleh karena itu dalam pengajaran baca tulis Al-Qur’an harus menggunakan metode

pengajaran Bahasa Arab.

Beberapa buku untuk tingkat ibtidaiyyah dinegara arab ternyata sudah sejak lama

menggunakan metode ini. Jadi sudah meninggalkan pengenalan dengan :

a. Nama huruf, yaitu Alif, Ba,Ta, dan seterusnya.

b. Bunyi huruf, yaitu A, Ba, Ta, Sa, dan seterusnya.

Tiap-tiap metode harus memenuhi 3 hal, yaitu : pendekatan, system dan teknik.

Untuk itulah maka buku ALBARQY menggunakan metode yang diberi nama metode

kata lembaga (sebagai kata kunci yang harus dihafal) dengan pendekatan global dan

bersifat analitik sintetik.

Metode kata lembaga dengan pendekatan global ini telah dimiliki oleh nenek
moyang kita sendiri, yang dapat digali. Yaitu dalam mengajarkan huruf jawa yang
juga memiliki fonim sempurna. Kata lembaga tersebut ada 4 :

1. HA-NA-CA-RA-KA
2. DA-TA-SA-WA-LA
3. PA-DA-JA-YA-NYA
4. MA-GA-BA-TA-NGA

buku ini juga menggunakan kata lembaga, yaitu :

1. A-DA-RA-JA
2. MA-HA-KA-YA
3. KA-TA-WA-NA



23

4. SA-MA-LA-BA.3

Tiap kata lembaga hanya 4 suku kata, karena jumlah huruf yang dicapai lebih

sedikit yaitu setengah dari julah huruf arab, yang mirip dengan bunyi Indonesia.

Yang perlu diingat, bahkan dari tiap-tiap kata lembaga ini memiliki arti, hingga

mudah difahami dan dihafal, yang kemudian data dugunakan sebagai kata kunci

rujukan pada saat luppa, karena itu metode ALBARQY disebut juga metode ANTI

LUPA.

Metode ini sifatnya bukan mengajar, namun mendorong  hingga guru hanya : tut

wuri handayani. Murid telah dianggap memiliki persiapan dengan pengetahuan

tersedia. Murid membuka  buku atau melihat alat peraga/papan tulis, tidak dalam

keadaan kosong ( kholiyudz-dzihni). Karena sudah mempunyai persiapan, maka

murid tinggal membaca sendiri, memisah sendiri, memiliki sendiri dan memadu

sendiri. Disini murid tampak cerdas. Karena itulah maka buku ALBARQY dengan

metodenya, memenuhi syarat untuk disebut : Cara Belajar Siswa Aktif ( CBSA

5. Prinsip metode Albarqy

a. Menggunakan titian ingatan untuk mengenalkan bunyi dan bentuk huruf.
b. Menggunakan kemiripan bentuk dan bunyi huruf sebelumnya untuk

mengenal huruf yang tidak tercakup dalam kelompok titian ingatan.
c. Langsung dikenalkan pada huruf sambung selain huruf tunggal.
d. Langsung dikenalkan fattah, dhomah, kasrah, tanwin, panjang – pendek,

dan tajwid.
e. Metode ini cocok juga untuk orang dewasa yang baru belajar BBAQ, karena

sistemnya yang relatif kuat mengkoneksikan belahan kiri dan kanan otak.
Proses belajar jadi tidak menjemukan.

3 Muhadjir sulthon, albarqy sistim 8 jam, Surabaya, penasuci, 1996, hlm 3
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f. Al-Barqy juga bagus sekali untuk sasaran anak usia SD tingkat atas dan
remaja, karena bisa menumbuhkan rasa percaya diri dibandingkan dengan
metode belajar konvensional.4

6. Langkah-langkah dan cara menggunakan Metode Al-Barqy

Adapun langkah-langkah metode Al-barqy sebagai berikut :

a. Fase analitik, guru mengucapkan kata lembaga yaitu أ د ر ج  (tidak boleh

dieja), murid menirukan sampai hafal. Untuk lebih menarik, murid disuruh

memejamkan mata, lalu mengucapkan kata lembaga dan menghafal (setelah

itu murid memiliki pengetahuan tersedia, dan guru tinggal mendorong saja,

yang seolah-olah tanpa mengajar lagi). Murid disuruh mengucapkan kata

lembaga yang telah hafal tadi dan melihat papan tulis yang tersedia tulisan.

(lebih baik membawa tulisan pada karton yang tinggal menempelkan pada

papan tulis). Ketika anak mengucapkan kata lembaga ( a-da-ra-ja), maka guru

menunjuk pada suku-suku kata dari kata lembaga tersebut yang telah

terpampang dipapan tulis. Begitu berulang-ulang, kadang-kadang cepat dan

kadang-kadang lambat.

b. Fase sintetik, yaitu satu huruf (suku) digabung dengan yang lain, hingga

berupa suatu bacaan. Tiap dua kata lembaga diajarkan (dimana dua kata

lembaga itu merupakan rangkaian kalimat untukj memudahkan menghafal),

maka dibuat sintesa berupa bacaan. Contoh: ك ت و ن-م ه ك ي –أ د ر ج 

4 Lilik azizah, efektivitas pembelajaran baca tulis al-Qur`an dengan menggunakan buku Al-
Barqy, 2006
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c. Fase penulisan, yaitu peserta didik menebali tulisan yang berupa titik-titik

dengan pensil. Guru menunjukkan jalan pena menurut arah panah, jangan

sampai terbalik. Setelah dianggap baik anak menulis dikertas lain dan

dikenalkan beberapa variasi bentuk huruf. Contoh : ععع–ممم –ححح 

d. Fase pengenalan bunyi a-i-u, ( fathah, kasroh dan dhommah).

Cara pengenalannya ada tiga tahap, yaitu :

Pertama

Adaraja – maha kaya – katawana – samalaba

Adiriji – mihikiyi – kitiwini – similibi

Uduruju – muhukuyu – kutuwunu – sumulubu

Kedua

Adaraja – idiriji – uduruju

Ketiga

A - I –u ; da –di –du; ra – ri –ru; ja – ji – ju dan seterusnya

e. Fase pemindahan, yaitu pengenalan terhadap bacaan atau bunyi Arab yang

sulit, maka didekatkan pada bunyi-bunyi Indonesia yang berdekatan. Contoh:

د  maka dibawahnya ditulis د  diatas ditulis س dibawahnya ش dengan anak

panah menurun.

f. Fase pengenalan mad ( bacaan panjang), yaitu mengenalkan peserta

didik pada bacaan-bacaan panjang. Anak diberi latihan  atau pekerjaan

rumah, anak disuruh member tanda bacaan tersebut pada kalimat atau ayat.
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Jika benar, berarti anak sudah mengerti, mana yang harus dibaca panjang dan

mana yang harus dibaca pendek. Contoh : أ و ل–أ ین –با ت 

g. Fase pengenalan tanda sukun, yaitu mengenalkan peserta didik pada bacaan-

bacaan yang bersukun. Cara mengenalkan sukun dengan membuat titian unta,

yaitu: مس–سب : مس –سب 

h. Fase pengenalan tanda syaddah, yaitu mengenalkan peserta didik pada

bacaan-bacaan yang bersyaddah (berbunyi dobel). Cara mengenalkan

syaddah dengan membuat titian unta.

Pertama : بر -بر –مس     بر –مس –مس 

Kedua : بر–مس     برر –مسس 

Ketiga : بر –بر - مس –مس 

i. Fase pengenalan nama huruf . cara mengenalkan atau membaca nama huruf

dengan al. jadi al- ba’, al- jim, bukan jum. Hal ini untuk segera dapat

membedakan mana yang qomariah dan mana yang syamsiah.

Contoh: و المظن-من المجن -من المبن 

j. Fase pengenalan huruf yang tidak dibaca, yaitu mengenalkan peserta didik

pada huruf yang tidak mendapat tanda saksi (harokat) atau tidak dibaca

biasanya huruf, ى–ل –و –ا  . Contoh: والسماء –واستعینوا 

k. Fase pengenalan bacaan yang masykil, yaitu mengenalkan peserta didik pada

huruf yang biasa dijumpai di Al Qur’an. Contoh: شھدین –خشعین –ھؤ ال ء 

l. Fase pengenalan huruf putus. Contoh: ق –ك –ط –ن –م –ص –س 
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m. Fase pengenalan tanda waqof, yaitu mengenalkan peserta didik pada tanda-

tanda baca seperti yang sering ditemui di Al Qur’an.

contoh: من بعد میثقھ  –من دون هللا 

7. Materi Metode Al-Barqy

a. Al wihdatul ula;

b. Al wihdatul tsani;

c. Al qiro’ah;

d. Al khot;

e. Al wihdatul tsalitsah;

f. Al wihdatul robi’ah;

g. Al wihdatul khomisah;

h. Al wihdatul sadisah;

i. Al wihdatul sabi’ah;

j. Al wihdatul tsaminah;

k. Al wihdatul tasi’ah;

l. Tanwin;

m. Harful mad;

n. Tamrinul qiroah;

o. Tadriyatu;

p. Sukun;

q. Syaddah;
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r. Huruful hijaiyyah;

s. Huruful muqotto’ah;

t. Waqf;

u. Mad;

v. Huruf wa tajwid.

8. Kelebihan dan Kelemahan metode Pembelajaran Al-Barqy

a. Kelebihan Metode ALBARQY
1. Menggunakan sistem 8 Jam, artinya hanya dengan waktu 8 jam murid

dapat membaca dan menulis huruf Al-Qur’an.
2. Praktis untuk segala umur.
3. Menggunakan metode yang aktual yaitu SAS (Struktur Analitik Sintetik)

yang memudahkan murid belajar Al-Qur’an.
4. Memperhatikan pendekatan, sistematika dan teknik dalam pembelajaran.
5. Cepat dapat membaca huruf sambung.
6. Bukunya dilengkapi teknik imlak yang praktis dan teknik menulis khat,

serta dilengkapi dengan buku latihan menulis Al BARQY (LKS),
7. Tidak membosankan karena ada teknik-teknik yang akurat dan menarik

seperti: menyanyi, permainan dan lain-lain.
8. Sangat cepat jika dipakai klasikal, bahkan missal.

b. Kelemahan Metode ALBARQY
1. Meskipun disebut metode 8 jam, namun bagi anak-anak sebaiknya tidak

menggunakan patokan waktu dalam belajar. Sesuaikan saja dengan daya
tahan mereka.

2. Anak tidak mengenal huruf hijaiyah dengan lengkap
3. Huruf hijaiyah diajarkan pada akhir pembelajaran.
4. Anak usia dini ,harus mengembangkan metode dengan permainan-

permainan.
5. Masih terdapat dua kecerdasan yang belum diakomodir yakni kecerdasan

kinestetik dan naturalis.5

5 http://metodecepatbelajaralquran.blogspot.co.id/2014/12/penemu-metode-al-barqymetode-
cepat.html
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B. Al-Qur`an

1. Pengertian Al-Qur’an

Secara etimologis, Alqur`an adalah bentuk masdar dari kata qa-ra-a (قرا)

sewazan dengan kata fu`lan (فعالن), artinya bacaan, berbicara tentang apa yang

tertulis padanya atau melihat dan menelaah. Dalam pengertian ini kata قران berarti

مقرف yaitu isim maf`ul (objek) dari قران hal ini sesuai dengan firman Allah dalam

surat Al-Qiyamah ayat:18

           

“Artinya:  apabila Kami telah selesai membacakannya Maka ikutilah bacaannya

itu.” (Q.S Al-Qiyamah: 18)

Menurut isltilah ahli agama (`uruf syara`), ialah “nama bagi kalamullah yang

diturunkan kepada Nabi Muhamad yang ditulis dalam mushaf (lembaran-lembaran

yang dikumpulkan dan diikat, merupakan buku)”.6

2. Pengertian MembacaAl-Qur`an

Membaca merupakan suatu kemahiran berbahasa karena ia merupakan alat yang

utama dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Membaca adalah mengubah wujud

tulisan menjadi wujud lisan, dengan kata lain, membaca adalah mengubah bahasa

tulisan menjadi bahasa lisan.

6 M. Hasbih ash Shiddieqy, sejarah dan pengantar ilmu tafsir, bulan bintang, Jakarta, 1989,
hlm 1
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Menurut Hendri Guntur Tarigan “membaca merupakan suatu proses yang

dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak

disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata/bahasa tulisan”.7

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa membaca adalah

mengubah bahasa tulisan menjadi bahasa lisan atau proses yang dilakukan pembaca

untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang telah dikemukakan oleh seorang  penulis

dengan bahasa tulisan.

Sedangkan yang dimaksud membaca dalam skripsi ini adalah suatu proses untuk

mengubah bahasa tulisan yang berupa huruf-huruf Al-Qur`an menjadi bahasa lisan,

atau melafadkan huruf-huruf tersebut sesuai dengan mahkrojnya dengan lisan

sehingga tidak merubah maksud yang dikehendaki.

Menurut Hendry Guntur tarigan, membaca ditinjau dari segi terdengar atau

tidaknya suara pembaca waktu ia membaca, maka proses membaca dapat dibagi atas:

3. Membaca nyaring, membaca bersuara, membaca lisan,

4. Membaca dalam hati.8

Selanjutnya ia mengatakan bahwa membaca dalam hati terbagi atas dua bagian ,

yaitu:

1. Membaca ekstersif berarti membaca secara luas. Obyeknya meliputi

sebanyak mungkin  teks dalam waktu yang sesingkat mungkin.

7 Hendry Guntur taringan, belajar membaca al-qur`an, Al-Ikhlas, Surabaya, 1992, hlm.23
8 Ibid, hlm 35



31

2. Membaca intensif adalah study saksama, telaah, teliti, penanganan terperinci

yang dilaksanakan didalam kelas terhadap suatu tugas yang pendek, kira-kira

dua sampai empat halaman perhari.9

Adapun membaca keras adalah salah satu proses yang dilakukan oleh seorang

pembaca untuk memahami pengetahuan, pemikiran dan perasaan yang dikemukakan

oleh seorang penulis dengan bahasa tulisan.

Muhammad Ali Al-Khuli, membagi membaca menjadi lima macam, yaitu:

1. Membaca intensif yaitu membaca yang digunakan sebagai sarana pengajaran
kata-kata dan susunan kalimat baru.

2. Membaca menyempurnakan yaitu dinamakan membaca menyempurnakan
karena dilakukan denganmenyempurnakan peranan membaca intensif.

3. Membaca diam yaitu membaca yang dilakukan dengan melihat saja tanpa
bersuara dan gerakan lisan.

4. Membaca keras yaitu ketika seorang guru menginginkan siswanya untuk
membaca teks dengan keras didalam kelas.

5. Membaca mencontoh yaitu membaca yang dilakukan seorang guru dengan
memberikancontoh dan para siswa diminta untuk menirukannya.10

Berdasarkan macam-macam membaca diatas berhubungan dengan penelitian ini

adalah membaca keras yang dilakukan oleh peserta didik dalam membaca ayat-ayat

Al-Qur`an sesuai dengan makharijul huruf dan tidak menyimpang dari jadwidnya.

Membaca merupakan aktivitas dalam kehidupan manusia danmempunyai peranan

yang sangat penting dalam sejarah kebudayaan manusia.

9 Ibid, hlm 37
10 Muhammad Ali Al-Khuli, membaca sebagai bagian dari kegiatan ilmiah, pustaka pelajar,

Jakarta, 1995, hlm.154
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3. Keutamaan Membaca Al-Qur`an

Keistimewaan Al-Qur`an adalah membacanya merupakan ibadah. 11 oleh

karena itu, dengan membacanya manusia mendapatkan pahala dan memperoleh

balasan kebikan dari Allah SWT. Selain itu juga akan mendapatkan petunjuk dari

Allah SWT, serta mempertinggi derajat seseorang, karena membaca Al-Qur`an akan

meumbuhkan kefahaman dan pengetahuan ilmu yang sangat luas. Dengan membaca

Al-Qur`an juga akan mempertinggi derajat kaum sebagaimana RAsulullah SAW

bersabda:

خر ین ( رواه مسلم)اقواما و یضع اابِ تَ كِ ا الْ دَ ھَ بِ عُ فَ رْ هللا یَ نَّ اِ 

Artinya: “sesungguhnya Allah, dengan kitab ini (Al-Qur`an) meninggikan derajat

kaum-kaum dan menjatuhkan derajat kaum-kaum yang lain. (HR. muslim).”12

Petunjuk atau hidayah Allah SWT, terhadap seseorang itu tidaklah datang

dengan sendirinya melainkan harus dicari dan barang siapa yang berpangku tangan

dan hanya menunggu bintang jatuh dari langit maka tidak akan terwujud, demikian

pula hidayah itu harus diusahakan dengan sungguh-sungguh dengan mencarina

dalam Al-Qur`an untuk mendapatkan petunjuk dari Allah SWT, maka akan

didapatkan dan Allah akan mengarahkannya.

11 MUHAMMAD Abdullah A, Metode cepat dan efektif menghafal Al-Qur`an Al-Karim,
garailmu, Jogjakarta, 2009, hml.117

12 Departemenen Agama RI, Al-Qur`an dan terjemahnya, Jakarta, 1989, hlm 635
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Membaca Al-Qur`an juga akan mendapatkan kedudukan yang mulia

sebagaimana dikemukakan dalam sebuah hadits sebagai berikut:

ةِ رَ فَ سَّ العَ مَ ھَ بِ رُ ا ھِ مَ وَ ھُ وَ نَ اَ رْ قُ الْ أُ رَ قْ یَ ديْ لَّ اَ :الَ قَ مَ لَّ سَ وَ ھِ یْ لَ ى هللا عَ لَّ هللا صَ لُ وْ سُ رَ نّ اّ ة َشَ ئِ اعَ نْ عَ وَ 

)سلمبخرى و م( رواهانِ رَ جْ اَ ھُ لَ قٌ اشَ ھِ یْ لَ عَ وَ ھُ وَ ھِ یْ فِ عُ تَ عْ تَ تَ یَ وَ نَ اَ رَ قُ الْ أُ رَ قْ یَ يْ دِ الَّ , وَ ةِ رَ رَ بَ الْ امِ رَ كِ الْ 

Artinya: Dari ‘Aisyah r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “orang yang

membaca Al-Qur`an dan mahir dalam membacanya, maka dia bersama malaikat

yang mulia. Sedangkan yang membaca Al-Qur`an namun dia terbata-bata dalam

membacanya dan mengalami kesulitan, maka ia mendapatkan dua pahala. (HR.

Bukhori dan Muslim)”.13

Jika kemuliaan seseorang dapat didapat salah satunya adalah denganmembaca

Al-Qur`an dengan baik bacaanya itu bagus atau tersebdat-sebdat. Maka sudah

seharusnya umat islam selalu tumbuh dkegemarannya membaca  Al-Qur`an secara

rutin.

Maka dengan adanya pengajaran Al-Quran yang menggunakan metode Al-

Barqy akan mampu mewujudkan kaum muslimin yang benar-benar pandai dalam

membaca Al-Qur`an.

13 Nur Faizin Muhith, Dahsyatnya bacaan dan hafalan Al-Qur`an,ziad visi media, Surakarta,
2012, hlm 15
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4. Tujuan membaca Al-Qur`an

Bagi orang islam merasa terpanggil dan siapa yang membaca al-quran adalah

merupakan ibadah . adapun tujuan membaca Al-Qur`an (pengejaran Al-Qur`an)

adalah sebagai berikut:

1. Memelihara kitab suci dan bacaannya serta memperhatikan apa-apa isinya

untuk jadi petunjuk dan pengajaran bagi kita dalam kehidupan dunia.

2. Mengingat hukum agama yang termaktub dalam al-quran serta menguatkan

keimanan serta mendorong berbuat kebaikan dan menjauhi kejahatan .

3. Mengharapkan rido allah dengan menganut I’tikad yang syah mengikuti

segala suruh-Nya dan mendorong berbuat kebaikan dan menjauhi segala

kejahtan.

4. Menanamkan perasaan keagamaan dalam hati dan menumbuhkannya, dan

bertambah tetap keimanannya dan bertambah dekat kepada Allah.

5. Menanamkan akhlak yang mulia denganmengambil ibrah dan pelajaran serta

teladan yang baik dari riwayat yang tertanam dalam Al-Quran.14

Menurut pedoman pengajian al-quran bagi anak-anak  yang disusun oleh dirjen

bimas dan urungan ngaji haji departemen Agama RI, bahwa tujuan membaca  Al-

Qur`an adalah sebagai berikut:

1. Agar murid mampu membaca Al-Qur`an dengan baik dan benar tepat
makhraj hurufnya dan sebagainya yang ditetapkan ddalam ilmu tajwid.

14 Mahmud yunus, metodik khusus pendidikan agama, hida karya agung, Jakarta, 1980, hlm
61
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2. Agar murid suka dan senang membiasakan diri membaca Al-Qur`an
dengan baik.

3. Agar murid dapat menghafal sejumlah surat-surat pendek dalam Al-Qur`an
yang dapat diterapkan dalam shalat sehari-hari.

4. Agar murid paruh dan taat kepada Allah, dalam melaksanakan ibadah
lainnya sehingga merupakan sebagian dari pengamalan dan penghayatan isi
kandungan Al-Qur`an.15

C. Taman Pendidikan Al-Qur’an

a. .Pengertian Taman Pendidikan Al-Qur’an

TPA adalah lembaga pendidikan dan pengajaran Al-Qur’andan ilmu agam islam

lainnya untuk para peserta didika usia 7-12 tahun, yang memiliki tujuan dasarnya

adalah agar para santri dilembaga tersebut dapat membaca Al-Qur’an dengan fasih,

baik dan benar sesuai dengan ilmu tajwid serta timbulnya kecintaan para santri

terhadap Al-Qur’an.

TPA memiliki visi yaitu ingin membentuk generasi Qur’ani, yaitu generasi yang

mampu menterjemahkan pesan-pesan Al-Qur’an dalam pentas kehidupan kekinian,

dalam rangka mengemban misi rahmatan lil’alamin, ditengah gemuruhnya kemajuan

teknologi modern.

Semakin berkembangnya teknologi-teknologi canggih dibelahan bumi ini tidak

seiring dengan semakin bertambahnya generasi yang cinta dan ingin mempelajari Al-

Qur’anul Karim, padahal kecintaan mereka terhadap Al-Qur’an adalah modal dasar

untuk belajar dan mengamalkan kandungan Al-Qur’an.

15 Departemen Agama RI, pedoman pengajaran Al-Qur`an bagi anak-anak, dirjen bimas dan
urusan haji, Jakarta, 1998, hlm.35
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Lembaga pendidikan pada umumnya memang memiliki system pengajaran yang

mengarah pada pemahaman Al-Qur’an, namun alokasi waktu system pengajarannya

tidak efektif sehingga pemerintah memiliki usaha untuk menangggulangi buta huruf

Al-Qur’an, seperti beberapa pakar Lembaga Tilawatil Qur’an Nasional (LPTQ)

mendirikan lembaga tempat mendapatkan pendidikan dan pengajaran Al-Qur’an

yang kemudian dikenal dengan nama Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA).

b..Kurikulum Pendidikan TPA

Kurikulum merupakan program pengajaran yang harus ditempuh dalam proses

pembelajaran dalam sebuah siistem pendidikan, sehingga perumusannya menjadi

sangat strategis bagi keberhasilan sebuah pendidikan, kurikulum pendidikan

sebenarnya telah dirumuskan oleh beberapa sumber seperti  LPTKA BKPRMI pusat

pada tahun 1997, namun kurikulum pengajaran TPA dapat masing-masing terutama

dari segi materi.

Dalam pengertian Modern kurikulum diartikan sebagai “proses pendidikan”,

yaitu program pendidikan yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai

tujuan-tujuan pendidikan yaitu program pendidikan pada TPA dapat juga diartikan

sebagai materi pelajaran, materi pelajaran pada TPA AT-TAQWA pun dapat

dikategorikan menjadi dua bagian yaitu materi pokok adalah : “Materi yang harus

dikuasai oleh setiap santri dan dijadikan sebagai alat ukur untuk menentukan lulus

tidaknya seorang santri, sedangkan materi penunjang adalah materi yang penting
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pula namun belum dijadikan sebagai alat ukur untuk menentukan lulus tidaknya

santri dari TPA tersebut.”16

Materi pokok terdiri atas :

a. Membaca Al-Qur’an atau ALBARQY

Belajar membaca Al-Qur’an atau ALBARQY dapat diartikan pada tingkat atau

lapisan umur dari yang kecil hingga dewasa. Membaca Al-Qur’an atau ALBARQY

pada TPA menggunakan Modul yang disusun oleh KH Muhadjir Sulthon. Belajar

membaca untuk usia TK hingga usia dewasa dapat ditempuh dalam waktu 8 jam.

b. Hafalan Bacaan Shalat

Bacaan shalat pada Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA) diprioritaskan agar

anak memiliki kemampuan untuk membaca bacaan shalat fardu, doa-doa sesudah

shalat dan bacaan sebelum shalat.

Proses pembelajaran hafalan bacaan shalat dilakukan melalui pendekatan

klasikal, yang sewaktu-waktu difariasikan dengan pendekatan individual atau

kelompok prifat. Dengan cara ini guru dituntut jeli dalam memperhatikan ketepatan

cara pengucapan agar tidak terjadi salah dalam pengucapan bacaan do’a-do’anya,

baik ketentuan kaidah ilmu tajwid dan makharijul hurufnya.

c. Hafalan Surat-Surat Pendek

Surat pendek ialah sejumlah surat yang terdapat  pada juz ‘Amma (Juzke 30)

yaitu sebanyak 22 surat untuk santri TPA. 17 Pada dasarnya pross pembelajaran

16 Departemen Agama RI, Kurikulum Pendidikan Pada TPA atau LPQ, Direktorat Jendral
Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, 2003, hlm 2.
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hafalan surat pendek sama saja dengan proses pembelajaran dalam bacaan-bacaan

shalat. Dimana surat-surat pendek dibaca pada tiap rakaat setelah membaca Al-

Fatihah. Surat-surat pendek yang berjumlah 22 yaitu dimulai dari An-Bass hingga

As-Syamsi, dapat dihafal selama santri menempuh ilmu di TPA atau sesuai

kemampuan santri.

d. Latihan Praktek Sholat dan Amalah Sholat

Latihan praktek sholat adalah latihan pembiasaan mengerjakan shalat fardu secra

benar, baik bacaan maupun gerakannya. latihan sholat fardhu ini dapat dilakukan

ditempat belajar dengan bimbingan guru yang bertugas. Dalam proses pelaksanannya

ini termasuk juga dalam hal tatacara berwudhu.

e. Hafalan Ayat atau Surat Pilihan

Yang dimaksud ayat atau surat pilihan adalah Ayat Al-Qur`an yang dipilih dan

surat tertentu yang berisi tuntunan tentang aqidah, syari`ah dan ayat yang berisi

tentang rahasia alam. (ayat kauniah).18 Paket ayat atau surat pilihan tersebut adalah :

1. Ayat Kursi

2. Surat al- baqarah

3. Surat luqman

Sedangkan materi penunjang terdiri atas:

17 U Syamsudin MZ dan Tasyrifin karim, Panduan Kurikulum dan Pengajaran TKA  atau
TPA, BKPRMI Pusat, Jakarta, 1997, hlm. 38

18 Ibid, hlm. 41
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a. Tahsinul Kitabah (Menulis)

Materi tahsinul kitabah ialah bahan pengajaran tentang cara belajar menulis

huruf Al-Qur`an ( huruf dan angka arab). Materi dan teknis pengajaran tahsinul

kitabah itu disesuaikan dengan taraf kemampuan anak.bagi anak yang masih taraf

pemula tentunya materi tahsinul kitabah ini disesuaikan dengan kemampuannya

seperti menggambar, mewarnai, menulis angka dan huruf. Sedangkan untuk usia

dewasa tentunya sudah dapat menulis bersambung dan didekte saja.

Tahsinul kitabah ini memiliki tujuan untuk pemberian dasar kemampuan

menulis sekaligus dalam rangka melatih keterampilan motorik halus mereka. Proses

pembelajarannyapun sama dengan materi-materi pokok lainnya yaitu melalui

pendekatan individual yang awalnya secara klasikal dengan dibentuk oleh alat-alat

(sarana) bantu seperti papan tulis, buku panduan tahsinul kitabah, pensil spidol dan

sebagainya.

b. Do`adan Adab Harian

Do`a-do`a harian merupakan bahan pengajaran yang terdiri dari do`a-do`a harian

dan adab menyertainnya.19 Maksudnya do`a harian adalah sejumlah do`a yang telah

ditargetkan untuk dihafakan santri segingga santri terbiasa mengucapkan pada saat

yang tepat. Sedangkan adab adalah sikap dan prilaku yang patut dimiliki dan

19 U. Syamsudin MZ dan Tasyrifin Karim, Panduan Kurikulum dan Pengajaran TKA atau
TPA, BKPRMI Pusat, Jakarta, 1997, Hlm. 23
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ditunjukkan, sejalan dengan isi do`a dan arah yang dimaksud oleh do’a tersebut.

Materi do’a dan adab harian terdiri dari:

1. Doa dan adab memperoleh rahmat.
2. Doa dan adab sebelum makan.
3. Doa dan adab Sesudah makan.
4. Doa dan adab ketika bercermin.
5. Doa dan adab sebelum tidur
6. Doa dan adab ketika bangun tidur.
7. Doa dan adab saat mulai belajar.
8. Doa dan adabkebahagiaan dunia dan akhirat.20

c. Dienul Islam

Dienul Islam adalah pengetahuan dasar tentang ajaran islam yang terdiri dari

ajaran aqidah, sayariah dan akhlaq. 21 Dengan materi ini diharapkan dapat

mengetahui pokok-pokok ajaran islam secara utuh dan menyeluruh kearah

tumbuhnya keyakinan dan kesadaran serta kebiasaan hidup yang islami berdasarkan

Al-Qur`an dan As-Sunnah.

d. Muatan Lokal

Muatan lokal adalah materi-materi tambahan yang sifatnya alternative sesuai

dengan kondisi dan potensi yang mungkin dilaksanakan atau diajarkan di TPA AT-

TAQWA tersebut. Beberapa alternatif  muatan local yang sesuai dan dapat menarik

minat anak di TPA AT-TAQWA adalah sebagai berikut:

1. Bahasa Inggris Praktis.

20 Ibid hlm 45
21 Ibid, hlm.46
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2. Bahasa Arab praktis.

3. Pidato

4. Puisi

5. CCA

6. BCM.

Muatan lokal ini sifatnya tidak mengikat, artinya bukan sesuatu yang harus

dipaksakan untuk dilaksanakan apalagi bagi anak-anaik yang kandungan isinya

masih belum memungkinkan, tetapi harus tetap dilaksanakan dan di praktikkan.

c. Sistem, Metode dan Alokasi Waktu Kegiatan Belajar Mengajar

Mengenai system dan metode pengajarannya, dalam hal ini pengajaran dibagi

menjadi dua tahap, yaitu klasikal dan privat dengan pembagian waktu sebagai

berikut:

1. 30 menit pertama klasikal :

a. Disajikan secara klasikal (berkelompok) pertama dibawah pimpinan guru

atau ustadz atau ustadzah.

b. Terlebih dahulu guru/ustadz harus mampu mengkondisikan santri supaya

tertib.

c. Diisi dengan materi do’a pembuka, ikrar dan paket hafalan yang

disajikan.

2. 30 menit membaca ditempat dan menghafal
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a. Santri menyerahkan buku prestasi lalu guru/ustadz mengisi buku prestasi

dan memberikan tugas membaca.

b. Santri membaca tugas yang diberikan oleh guru/ ustadz.

c. Setelah tugas membaca ditempat selesai santri menghadap guru/ustad

untuk mendapatkan bimbingan dari apa yang telah dibaca.

d. Santri menyetorkan hafalannya.

3. 15 menit terakhir klasikal (yang kedua) dengan sajian materi memberi

nasihat, bercerita, menyayi lagu-lagu islami dan do’a penutup.

Dalam tahap privat tiap kelompok ditangani oleh beberapa guru dengan rasio

perbandingan seorang guru mengajar. System privat adalah khusus membaca Al-

Qur`an sedangkan guru hanya mengawasi dan menymak satu persatu secara bergilir

atau bergantian antara santri, serta menuliskan hasilnya pada buku prestasi. Pada

tahap klasikal, tiap kelompok diajari oleh seorang guru, materi pembelajarannya

sesuai dengan program harian yang melingkupi hafalan bacaan sholat, hafalan surat-

surat pendek dan hafalan ayat-ayat pilihan.

d. Media pengajaran TPA

Selain mempersiapkan metode pengajaran seorang guru juga memerlukan media

dalam mengajar. Media merupakan alat bantu dalam menanamkan pemahaman

santri pada proses belajar mengajar Al-Qur`an, dengan adanya media pengajaran

santri tidak hanya diperkenalkan dengankata-kata saja melainkan memahami artinya
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juga. Melalui media pengajaran santri juga dapat memperoleh pengetahuan langsung

sehingga akan lebih sempurna.

Jika dilihat dari segi kwantitas, waktu yang sesingkat itu dianggap kurang, tetapi

bila pertemuan yang singkat dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin demi

terciptanya suasana yang berkualitas dan bersifat kontinyu dalam pertemuan sehari-

hari, maka akan lebih berkesan bagi santri sendiri.

Subsistem dan system pendidikan islam merupakan sarana pelayanan

keagamaan yang bersifat non formal dirancang berdasarkan uji coba dan pengalam

belajar yang cukup lama, dengan system dan metode tersebut diharapkan akan

menampung hasrat dan keperluan belajar agama pada anak-anak  tanpa memberikan

beban yang  berat kepada mereka, sebab materi pembelajarannya diformat

sedemikian rupa untuk memudahkan bagi anak-anakdan memberikan daya tarik

tersendiri.

e. Tujuan Pendidikan dan Pengajaran TPA

TPA memang didirikan khusus untuk menjadikan generasi muda menjadi

generasi Qur`ani yang lancer membaca Al-Qur`an serta memiliki kecintaan terhadap

Al-Qur`an. Tuujuan pendidikan bersifat global yakni menyeluruh tidak signifikan

pada materi-materi yang telah ditentukan. Sedangkan tujuan pengajaran sama saja

dengan tujuan kurikuler yang mencakup pada materi-materi pengajaran yang telah

ditentukan dan disesuaikan dengan taraf perkembangan daya serap dan pengalaman

belajar pada setiap santri-santri.
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Untuk itu tujuan didirikannya lembaga pendidikan non formal ini yaitu TPA

adalah sebagai berikut:

a. Membantu mengembangkan potensi anak kearah pembentukan sikap,
pengetahuan dan keterampilan, keagamaan melalui pendekatan yang
disesuaikan dengan lingkungan dan taraf perkembangan anak berdasarkan
tuntunan Al-Qur`an dan Sunnah Rasul.

b. Mempersiapkan anak agar mampu mengembangkan sikap, pengetahuan dan
keterampilan, keagamaan yang telah dimilikinya melalui program-program
pendidikan lanjutannya.22

Adapun tujuan pengajaran atau kurikuler adalah:

“tujuan kurikuler dirumuskan agar santri meyakini dan menghormati Al-Qu`an

sebagai kitab suci dan menjadikan kebiasaan dan kegemaran untuk membacanya

(tadarus) dengan fasih menurut kaidah ilmu tajwid, hafal sejumlah do’a dan ayat-ayat

pilihan, bias menulis huruf Al-Qur`an serta dapat mendirikan shalat dengan baik dan

beramal shaleh.”

Rumusan diatas menunjukkan suatu topic yang ingin dicapai oleh kurikulum

yang telah ditentukan. Oleh sebab itu, penulis merumuskan tujuan kurikuler atau

pengajaran sebagai berikut:

a. Santri dapat mengagumi dan mencintai Al-Qur`an sebagai bacaan istimewa

dan pedoman utama.

b. Santri dapat membaca Al-Qur`an dengan lancar dan fasih serta memahami

hukum-hukum bacaannya berdasarkan kaidah ilmu tajwid yang baik dan

benar.

22 Departemen Agama RI, Op.Cit, Hlm. 25
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c. Santri dapat menulis huruf-huruf Arab dengan baik dan benar, sehingga buta

baca dan tulis generasi Qur`ani Islam tidak ada lagi.

d. Santri dapat mengerjakan shalat lima waktu dengan tatacara yang benar dan

menyadarinya sebagai kewajiban sehari-hari.

e. Santri dapat menguasai hafalan sejumlah surat-surat pendek dan ayat-ayat

pilihan serta doa-doa sehari-hari.

f. Santri dapat mengembangkan prilaku social yang baik sesuai dengan harapan

tuntunan islam dan pengalaman pendidikannya.

D. Penerapan metode Al-Barqy dalam Meningkatkan Kemapuan Membaca

Al-Qur`an

Untuk memperoleh peningkatan penerapan metode Al-Barqy dalam pengajaran

membaca Al-Qur`an maka diperlukan upaya-upaya yang spesifikasi oleh guru yang

mengajarkannya. Membaca merupakan aktivitas dalam kehidupan manusia

danmempunyai peranan yang sangat penting dalam sejarah kebudayaan manusia.

Adapun tujuan membaca adalah.

1. Melatih ucapan dan membaguskan perbuatan serta mengungkapkan makna.
2. Memperoleh berbagai kemahiran membaca sperti kecepatan, kemampuan

memperoleh makna, kebaikan berhenti pada waktu sempurnanya makna, dan
mengulang-ulang bacaan pada pemikiran-pemikiran yang mendasar.

3. Menumbuhkan kecenderungan membaca.
4. Memperoleh kemahiran berbahasa dan meningkatkan nilai siswa tentang

kosakata dan susunan kalimat yang baik.
5. Melatih menyampaikan ungkapan baik dan benar dari apa yang telah dibaca.
6. Memahami bacaan salah satu tujuan-tujuan tersebut.23

23 Ibid, hlm.158
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Jadi dapat disimpulkan bahwa kemampuan membaca adalah suatu kesanggupan

dan kecakapan melafalkan apa yang tertulis dengan benar. Dari pengertian

kemampuan membaca tersebut diatas, maka kemampuan membaca Al-Qur`an dapat

diartikan dengan kesanggupan dan kecakapan melafalkan bacaan ayat-ayat Al-

Qur`an dengan baik dan benar yaitu sesuai dengan tuntunan ilmu tajwid. Sedangkan

ilmu tajwid, seperti yang telah dijelaskan, adalahsuatu ilmu yang mempelajari

bagaimana membaca Al-Qur`an dengan bagus dan benar dalam mengeluarkan huruf-

huruf yang dibaca satu persatu sehingga menjadi bacaan yang benar.

Kemampuan membaca Al-Quran tersebut dapat dilihat dari cara pengajaran Al-

Quran yang meliputi:

a) Pengenalan huruf hijaiyah, yaitu huruf arab dari alif sampai ya (alifbata)
b) Cara membunyikan masing-masing huruf hijaiyah dan sifat-sifat huruf itu, ini

dibicarakan dalam ilmu makhraj.
c) Bentuk dan fungsi tanda baca, seperti sakal, syaddah, tanda panjang (mad),

tanwin dan sebagainya.
d) Bentuk dan fungsi tanda berhenti baca ( waqaf), seperti waqaf mutlak, wakaf

jawaz, dan sebagainya.24

Dalam Kurikulum 2004 materi pengajaran Al-Qur`an yang diberikan kepada
peserta didik adalah:

1. Makharijul huruf alif lam qomariah dan syamsiah
2. Hukum bacaan nun sukun dan tanwin
3. Qalqalah dan waqaf
4. Hukum bacaan mim sukun
5. Hukum bacaan lam dan ra
6. Hukum bacaan mad.25

Dengan demikian indicator dari kemampuan membaca Al-Qur`an peserta didik
adalah:

24 Zakiah darajat, dkk, metodik khusus pengajaran Agama Islam, bumi aksara, Jakarta, 2008,
hlm. 91

25 Direktorat jendral
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1. Mampu membaca al-quran dengan makharijul huruf yang benar
2. Mendemonstrasikan hukum bacaan nun sukun dan tanwin.
3. Mempu membaca qalqalah dan waqaf.
4. Memahami bacaan mim sukun, ra dan lam.
5. Mendemonstrasikan bacaan mad. 26

Seorang tergolong umat islam yang mampu membaca Al-Qur`an dengan baik

adalah orang yang dapat membaca Al-Qur`an dengan lancar sesuai dengan tajwid,

makhraj, dan tanda baca. Maka penerapan metode Al-Barqy untuk meningkatkan

kemampuan membaca Al-Qur`an adalah:

1. Mengenalkan makharijul huruf

2. Mengajarkan bacaan idzhar, idgham, iqlab, ikhfa

3. Mengajarkan hukum mim mati, ra dan lam jalalah

4. Melatih untuk melafazdkan bacaan-bacaan tertentu dari ayat Al-Qur`an

5. Memberikan tes lisan maupun tulisan

6. Menggunakan alat peraga sebagai alat bantu

7. Melatih membaca ayat Al-Qur`an setiap hari

8. Mendidik anak dengan titik berat dan memberikan arahan serta memotivasi

anak untuk mencapai tujuan baik jangka pendek maupun jangka panjang

9. Member fasilitas memcapai tujuan melalui pengalaman belajar yang

memadai

10. Memberikan dorongan kepada peserta didik untuk belajar

26 Direktorat jendral kelembagaan agama islam, standar kompetensi madrasah ibtidiyah
(kurikulum 2004) departemen agama, jakarta, 2005, hlm 9-18
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11. Memberikan penghargaan terhadap prestasi yang dicapai sehingga dapat

merangsang untuk mencapai prestasi yang lebih baik dikemudian hari.

12. Mengadakan tambahan tatap muka dan jam pelajaran

13. Memberikan tugas untuk menghafal surat-surat pendek ayat Al-qur`an

14. Mengevaluasi kemampuan membaca al-qur`an bagi peserta didik. 27

27 Mahmud yunus, metodik khusus pendidikan agama islam, hidakarya agung, Jakarta, 1998,
hlm. 5
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BAB III

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Berdirinya TPA AT-TAQWA Korpri Jaya Sukarame

Bandar Lampung

“TPA AT-TAQWA berdiri sejak tahun 2000 dengan peserta didik awalnya 7

anak yang terdiri dari 2 anak perempuan dan 5 anak laki-laki, hingga akhirnya

berjumlah 40 santriwan dan santriwati. Dengan guru pengajar sebanyak 6 orang,

terdiri dari 4 orang laki-laki dan 2 orang perempuan.1 TPA At-Taqwa menggunakan

metode Al-Barqy dari pertama berdiri, berikut penuturan Ustad firman Ali, S.Ag

”kami sudah lama menggunakan metode Al-barqy sebagai metode pembelajaran di

TPA kami, dari pertama kami mendirikan TPA, kami sudah menggunakan metode

tersebut karena kami juga telah mengikuti seminar pelatihan pembelajaran metode

Al-Barqy”.2

Proses belajar mengajar di TPA dilaksanakan selama 5 hari dalam satu minggu,

dimulai pada kelas  pagi  hari dan kelas sore hari setiap harinya. kelas pagi dimulai

dari pukul 07.30 sampai jam 08.45 dan kelas sore dimulai pada pukul 16.00-17.15.

1 Dokumen TPA At-Taqwa Korpri Jaya Sukarame Bandar Lampung, tahun 2016/2017
2 Wawancara, ustad firman Ali, S.Ag, Pra survei
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Buku wajib yang digunakan adalah Iqra’ jilid 1-6, Al-Barqy, Al-Qur’an, buku tajwid,

buku kamus 3 bahasa dan buku panduan khusus TPA AT-TAQWA. 3

Dalam proses belajar mengajar di TPA AT-TAQWA menggunakan metode

pengajaran yang sesuai dengan usia anak-anak santri TPA yaitu: Metode ceramah,

metode Tanya jawab, latihan/dril, metode prifat, metode pemberian tugas, metode

Al-Barqy dan metode Iqra, metode yang berfariasi ini untuk memotivasi santri dalam

belajar Al-Qur’an terutama baca Al-Qur’an dan hafalan-hafalan.

Tujuan Berdirinya TPA AT-TAQWA Memberikan bekal dasar pada anak-anak

untuk menjadi generasi qur`ani yang mencintai Al-Qur`an dan menjadikan Al-

Qur`an sebagai bacaan sehari-hari serta mengamalkan dikehidupannya kelak.

B. Keadaan Sarana dan Prasarana

Keadaan sarana dan prasarana tersebut dapat dijelaskan dari perincian lokasi

TPA at-taqwa korpri jaya sukarame Bandar lampung.

1. Lokasi TPA

Lokasi TPA At-Taqwa korpri Jaya terletak di kelurahan Korpri Jaya Sukarame

Bandar Lampung seluas 10.10 M2. Tanah tersebut berasal dari waqaf salah seorang

anggota mastarakat yang khusus digunakan untuk keperluan pendidikan.

3 Dokumen peraturan TPA At-Taqwa Korpri Jaya Sukarame Bandar Lampung, tahun
2016/2017
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Dengan luas lokasi yang ada telah mencukupi kebutuhan untuk tempat

pelaksanaan pendidikan dan pengajaran sebagaimana dijelaskan oleh ustadz Pirman

Ali S.Ag selaku kepala TPA bahwa “dengan jumlah luas lokasi yang ada telah

mencukupi kebutuhan untuk tempat penyelenggaraan pendiikan dan pengajaran,

meskipun dalam perkembangannya nanti perlu perluasan lokasi untuk membangun

fasilitas-fasilitas gedung yang diperlukan”.4

2. Gedung TPA

Gedung TPA At-Taqwa dibangun sejak tahun  2000 secara bertahap hingga tahun

2017. Untuk memnuhi kebutuhan sarana gedung yang diperlukan dalam kegiatan

pendidikan dan pengajaran.

Fasilitas gedung tersebut dibangun dari dana donatur dan para wali santri dan

perserikatan. Dan dengan dibangunnya gedung tersebut maka tempat pengajaran

telah dipersiapkan agar proses pendidikan dapat berjalan dengan lancar.

Jumlah ruangan yang ada saat ini adalah 6 ruangan dengan perincian sebagai

berikut:

4 Pirman ali S.Ag kepala TPA At-TaqawaKorpri Jaya Sukarame Bandar Lampung,
wawancara tanggal 18 januari 2017.
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Tabel 1

Jumlah Ruangan TPA At-Taqwa Korpri Jaya Sukarame Bandar Lampung

Nomor Jenis Jumlah lokal

1 Ruang kantor 1

2 Ruang kelas 2

3 Masjid 1

4 Ruang WC 2

= Jumlah 6
Sumber: Dokumen sarana dan prasarana TPA At-Taqwa Korpri Jaya Sukarame
Bandar Lampung Tahun 2016/ 2017.

C. Keadaan Siswa

Pada saat ini santri di TPA At-Taqwa Korpri Jaya Sukarame Bandar Lampung,

tahun 2016/2017 berjumlah 40 santri dengan perincian:

Tabel 3

Jumlah Santri TPA At-Taqwa korpri Jaya Sukarame Bandar Lampung

No Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah siswa
1 Pagi 8 12 20
2 Sore 7 13 20

Jumlah 15 25 40
Sumber: dokumen santri TPA At-Taqwa korpri Jaya Sukarame Bandar Lampung
tahun 2016/2017

Dari jumlah santri yang ada tersebut semuanya merupakan peserta didik yang

berasal dari lingkungan daerah Korpri Jaya dan wilayah sekitarnya yang tertarik

untuk mengikuti pendidikan di TPA At-Taqwa korpri Jaya Sukarame Bandar

Lampung.
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D. Keadaan Guru

Tenaga edukatif pada TPA At-Taqwa korpri Jaya Sukarame Bandar Lampung

pada tahunpelajaran 2016/2017 ini mencapai 5 orang dengan perincian sebagai

berikut

Tabel 4

Keadaan guru TPA At-Taqwa korpri Jaya Sukarame Bandar Lampung pada
tahun pelajaran 2016/2017

No Nama Jabaran
1 Ust. Pirman Ali S.Ag Kepala TPA At-Taqwa
2 Ustz. Dewi Hartati Wakil kepala dan sekretaris
3 Ustz. Retno nur ramadhani. S,Si Wali kelas pagi
4 Ust. Budi setiawan Wali kelas sore
5 Ust. Faris Rayaguna Pengajar
6 Muhtadin, M,Pd Pengajar

Sumber: Dokumen TPA At-Taqwa korpri Jaya Sukarame Bandar Lampung pada
tahun pelajaran 2016/2017

Dari table tersebut ternyata sebagian guru di TPA At-Taqwa korpri Jaya

Sukarame Bandar Lampung telah memiliki pendidikan sarjana dan pendidikan

pondok yang berarti profesionalisme sebagai guru telah dimiliki oleh dewan guru di

TPA At-Taqwa korpri Jaya Sukarame Bandar Lampung tersebut.
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E. Struktur Kepengurusan TPA AT-TAQWA

STRUKTUR PENGURUS

TAMAN KANAK-KANAK AL-QUR`AN (TKA)

TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR`AN (TPA)

AT-TAQWA

KELURAHAN KORPRI JAYA KECAMATANSUKARAME

No Nama Jabatan

1 Lurah korpri Jaya Penasehat

2 Firman Ali, S.Ag Ketua TPA/TKA/Pengajar

3 Dewi Hartati Wakil ketua/Sekretaris/Pengajar

4 Faris Rayaguna Pengajar

5 Budi setiawan Pengajar

6 Retno Nur Ramadhani,S.Si Pengajar

7 Muhtadin, M.Pd Pengajar

Sumber: Dokumen TPA At-Taqwa Korpri Jaya ajaran tahun 2016/2017
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F. Penerapan Metode Al-Barqy Dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca

Al-Qur`an Di TPA At-Taqwa korpri Jaya Sukarame Bandar Lampung

Pelaksanaan pembelajaran membaca Al-Qur`an pada TPA At-Taqwa korpri Jaya

Sukarame Bandar Lampung dilakukan dengan memberikan bimbingan, pengawasan

dan pengajaran tentang pengajaran Al-Qur`an serta bimbingan seni baca Al-Qur`an.

Dari hasil observasi kegiatan pembekajaran santri maka dapat diketahui sebagai

berikut:

a. Bimbingan membaca Al-Barqy, Iqra dan Al-Qur`an senin – jum’at,

b. Bimbingan membaca Al-Barqy, Iqra  dan Al-Qur`an, Hafalan bacaan shalat

dan Latihan praktek solat senin,

c. Bimbingan membaca Al-Barqy, Iqra  dan Al-Qur`an, Hafalan surat-surat

pendek dan surat pilihan selasa,

d. Bimbingan membaca Al-Barqy, Iqra  dan Al-Qur`an, Tahsinul kitabah dan

doa-doa harian rabu ,

e. Bimbingan membaca Al-Barqy, Iqra  dan Al-Qur`an, Dienul islam dan

Tajwid kamis,

f. Bimbingan membaca Al-Barqy, Iqra  dan Al-Qur`an, Akidah Akhlak dan

muatan lokal jum’at. 5

5 Observasi tanggal 19 januari 2017



61

TPA At-Taqwa korpri Jaya Sukarame Bandar Lampung melaksanakan

mekanisme kegiatan pembelajaran dengan system sebagai berikut:

1. Santri tidak diasramakan, kegiatan belajar berada dalam satu ruangan.

2. Santri belajar secara formal.

3. Secara formal santri diberikan jadwal yang telah ditentukan.

Santri TPA selain mendapatkan pendidikan agama islam juga dilatih dan

dibiasakan pengalamannya sehari-hari serta dibina pengalaman nilai-nilai keagamaan

dalam pergaulan sehari-hari baik sesame atau antar saudara, seperti melaksanakan

sholat tepat waktu secara bersama santri, berlaku jujur, selalu rajin belajar,

membersihkan lingkungan secara bergotong royong serta mengucapkan salam bila

masuk rumah dan sebagainya.

Pembelajaran membaca Al-Qur`an pada santri dibedakan menjadi tiga bagian

yaitu tingkat dasar, tingkat menengah dan tingkat mahir, pada pelaksanaan

pembelajaran membaca Al-Qur`an tingkat dasar diikuti oleh santri usia 6-7 tahun,

pada tingkat menegah diikuti oleh santri usia 8-9 tahun dan pada tingkat mahir

diikuti oleh santri usia 10-12 tahun.

Dengan demikian untuk pelaksanaan tingkat pembelajaran membaca Al-

Qur`an pada TPA At-Taqwa Korpri Jaya Sukarame Bandar Lampung diikuti oleh

seluruh santri secara rutin dengan perincian:

1. Tingkat dasar
Pada tingkat dasar tersebut materi pelajaran diperincikan sebagai berikut:
a. Bimbingan membaca berupa mengaji Al-Barqy dan Iqra dan hafalan

surat-surat pendek.
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b. Bimbingan Akidah akhlak adalah mengajarkan tentang rukun iman,
rukun islam, adab bergaul dengan teman sebaya, orang yang lebih tua
dan kepada guru/ustad/ustadzah.

c. Bimbingan syariah yaitu  thaharah dan ibadah shalat.

2. Tingkat menengah
Materi pelajran adalah sebagai berikut:
a. Bimbingan membaca Al-Qur`an dengan tajwid dan makhrijul huruf

hijaiyah dimulaia dari surat Al-Baqarah dan seterusnya dan diajarkan
makna ayat-ayat tertentu untuk diambil pelajarannya.

b. Bimbingan akidah akhlak meliputi pengupasan rukun islam, rukun
iman dan ihsan dan diajarkan tentang akhlak terhadap diri sendiri,
akhlak terhadap sesame manusia dan akhlak terhadap Allah SWT.

c. Bimbingan ibadah syari’ah meliputi thaharah, ibadah shalat,zakat,
shiyam dan mu’amalah.

3. Tingkat Mahir
Materi yang diajarkan pada tingkat mahir tersebut adalah sebagai berikut:
a. Bimbingan membaca Al-Qur`an dan isi kandungan Al-Qur`an

meliputi hafalan dan tafsiran beberapa ayat dan surat-surat tertentu.
b. Akidah akhlak meliputi alkhlak-akhlak yang dikaji dari sifat-sifat

Rasulullah SAW, sifat-sifat Allah dan hubungan dengan alam
sekitarnya untuk mewujudkan kesejahteraan hidup manusia.

c. Bimbingan ibadah syari’ah sudah pada tahap pengajaran munakahat,
mu’amalah, aqidah, hadhanah, dan imamah.6

Sedangkan untuk keterampilan seni baca Al-Qur`an, qasidah dan ceramah

dilaksanakan secara bersama-sama dalam satu ruangan yang diikuti oleh seluruh

santri, baik kelas pagi maupun kelas sore untuk mengukuhkan rasa persaudaraan

diantara mereka, juga untuk menambah keberanian dan kebiasaan bergaul antara

yang lebih tua dan yang lebih muda serta menghibur santri dengan kasidah tersebut.

Adapun taraf kemampuan santri dalam membaca Al-Quran sebagai berikut:

6 Pirman Ali, Kepala TPA At-Taqwa Korpri Jaya Sukarame, wawancara 20 januari 2017
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Tabel 5

Kemampuan Santri Dalam Membaca AL-Qur`an

No Perihal Baik Sedang Kurang Jumlah
1 Mampu membaca al-quran

dengan makharijul huruf yang
benar

4 12 4 20

2 Mendemonstrasikan hukum
bacaan nun sukun dan tanwin. 4 13 3 20

3
Mampu membaca qalqalah dan
waqaf. 4 12 4 20

4 Memahami bacaan mim sukun, ra
dan lam.

5 10 4 20

5 Mendemonstrasikan bacaan mad. 5 11 4 20

Jumlah 22 58 19 100
Persentase 31,4% 40,6% 29,8% 100%

Sumber: hasil penilaian dari buku prestasi terhadap 20 0rang santri tanggal 23
januari 2017

Berdasarkan pada tabel tersebut  maka dapat dipahami bahwa santri dalam

mengikuti pengajaran membaca Al-Qur`an sudah aktif, namun kondisi kemampuan

santri untuk membaca Al-Qur`an masih belum optimal.

Selanjutnya dari hasil observasi terhadap keaktifan santri dalam mengikuti

belajar membaca Al-Qur`an terlihat bahwa pada dasarnya santri telah aktif dalam

mengikuti belajar membaca Al-qur`an tersebut. Bimbingan membaca Al-Qur`an

diberikan dalam dua macam kegiatan, yaitu bagi anak-anak yang  belum sama sekali

bias membaca Al-Qur`an diberikan pembelajaran membaca Al-Quran melalui

metode Al-Barqy. Metode Al-Barqy sangat mudah untuk memberikan pengajaran

membaca Al-qur`an, karena metode Al-Barqy menggunakan system anti lupa serta
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sudah ada bku panduannya berupa modul/buku Al-Barqy. Semua anak-anak yang

dianggap belum bagus bacaan Al-Qur`annyadibimbing dengan membaca Al-Barqy

setiap awal pengajian.”bimbingan ini diberikan secara rutin, sehingga semua santri

senior ikut membantu mengajarkan kepada yang belum bisa, wali kelas menunjuk

santri yang sudah bagus bacaanya untuk mengajari. Dari 20 anak terdapat 4 orang

yang belum bisa membaca Al-Qur`an maka mereka diwajibkan belajar Al-Barqy

yang diharapakan mampu mempercepat kemampuan membaca Al-Qur`an”.7

Selanjutnya dikatakan oleh retno selaku wali kelas mengatakan bahwa: “dalam

usaha membina kemampuan membaca Al-Qur`an ini diharapkan nantinya semua

anak-anak menjadi rajin membaca Al-Qur`an sebagai Kitab Suci umat Islam. Karena

bagai mana bisa berpegang pada Al-Qur`an kalau membacanya saja tidak bisa,

padahal Al-Qur`an harus dijadikan pedoman hidup bagi semua umat islam”.8

Metode Al-Baqry menuntut adanya fasilitas yang memadai khususnya dari segi

kitab (buku Al-Barqy) dimana setiap santri yang wajib belajar Al-Barqy harus

memiliki kitab sendiri-sendiri yang berupa buku/modul Al-Barqy, kepala TPA

memfasilitasi dengan menyediakan buku/modul Al-Barqynya.

Retno menyatakan bahwa: “dalam menerapkan metode Al-Barqy ini kami

dituntut kesabaran dan kecekatan dalam menangani bimbingan membaca Al-Qur`an,

7 Retno nur ramadhani, wali kelas, wawancara tanggal 30 januari 2017
8 Budi setiawan, wali kelas, wawancara tanggal 30 januari 2017
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karena setiap santri harus mendapatkan giliran bimbingan membaca Al-Qur`an dan

mereka harus dipacu kemampuannya dengan baik”.9

Selanjutnya dari hasil observasi menunjukkan bahwa: setiap santri diberikan

kesempatan untuk bergiliran menghadap guru setelah selesai membaca atau

mengulang pekerjaan rumah yang telah diberikan oleh ustad/ustadzah hari

sebelumnya setelah selesai santri baru menghadap ustad/ustadzah dan ustad/ustadzah

memberikan bimbingan dengan kesabaran yang tinggi dan memberikan motivasi

serta saran-saran yang harus diikuti oleh semua santri, sememtara yang lain

menunggu giliran dan menyelesaikan tugas mengulang bacaan”.10

Dengan demikian metode Al-Barqy tersebut memang diterapkan secara penuh

serta menjadi bagian utama dalam proses pembelajaran Al-Qur`an. Selanjutnya

upaya pembinaan santri tersebut dilakukan dalam bentuk mengajarkan isi kandungan

ayat-ayat Al-Qur`an, melalui penjelasan ayat-ayat Al-Quran yang diterjemahkan oleh

guru kemudian diberi penjelasan-penjelasan tentang perintah, larangan, atau hikmah-

hikmah yang terkandung dalam ayat Al-Qur`an yang diajarkan tersebut.

Setelah diberi penjelasan kemudian diadakan Tanya jawab supaya lebih jelas.

“setiap diberi pelajaran tentang ayat-ayat Al-Quran tertentu, oleh guru ditulis terlebih

dahulu ayatnya dipapan tulis, kemudian dijelaskan maknanya. Dan anak-anak

menyalin tulisannya dibuku tulisnya masing-masung. Menulis ayat Al-Qur`an sangat

9 Retno nur ramadhani, wali kelas, wawancara tanggal 30 januari .
10 Observasi, tangggal 6 februari 2017.
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dianjurkan oleh ustad/ustadzah karena akan mempermudah anak-anak dalam

memahami tentang maknanya, kandungan ayat, pelajaran yang dibisa dipetik

didalamnya dan sebagainya”.11

Selanjutnya disela-sela pengajaran membaca Al-Qur`an santri juga dibina dalam

pelaksanaan ibadah, aqidah, bahasa arab juga santri dibina untuk mengikuti lomba-

lomba, seperti lomba tartil, hafalan surat-surat pendek, pidato, cerdas cermat,

mewarnai, fasion show, dan lain sebagainya. Selain dibina pembelajaran Al-Qur`an

dan ibadah, satri juga dilatih untuk berkompetisi agar santri mempunyai pengalaman

baru, memiliki mental yang baik, mampu tampil didepan umum dengan percaya diri

dan lain sebagainya. Ketika santri mendapatkan kesempatan belajar diluar TPA maka

santri tidak merasa jenuh belajarnya akan lebih semangat, dan ketika lomba

mendapatkan juara akan menjadi motivasi bagi santri yang lain untuk ikut

berkompetisi juga, jadi banyak manfaat yang didapat dari belajar di luar TPA.

G. Faktor Penunjang dan Penghambat Metode Al-Barqy Dalam

Meningkatkan Kemampuan Membaca AL-Qur`an di TPA At-Taqwa

Korpri Jaya Sukarame Bandar Lampung

Faktor penunjang dalam pembelajaran membaca Al-Qur`an adalah semangat

para santri dating ke TPA secara rutin, juga kebiasaan-kebiasaan dalam menjaga

kebersihan melalui kegiatan bergotong royong yang diikuti oleh semua santri TPA

11 Observasi, tanggal 8 februari 2017
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At-Taqwa Korpi Jaya yang diharapkan lingkungan TPA dan ruangan kelas menjadi

bersih.

Penerapan Metode Al-Barqy dalam pengajaran membaca Al-Qur`an pada TPA

At-Taqwa Korpri Jaya Sukarame dijelaskan bahwa, metode Al-Barqy merupakan

metode anti lupa karena system pengajarannya guru membacakan lalu santri

mengikuti lalu santri menghafalkan setelah hafal santri diminta menunjukkan huruf

atau bacaan yang di tunjuk oleh ustad/ustadzah, metode Al-Barqy juga lebih praktis

bisa dipakai oleh semua umur. Al-Barqy sangat cocok untuk pemula yang baru

belajar membaca Al-Qur`an.

Di TPA At-Taqwa Korpri Jaya Sukarame menyediakan fasilitas berupa

modul/buku Al-BArqy yang dapat dibeli, sehingga santri tidak perlu jauh-jauh

membeli buku diluar, sehingga mempermudah santri dalam memiliki buku/model

yang wajib dimiliki bagi pemula yang baru belajar membaca Al-Quran.

Adapun faktor penghambatnya adalah sebagaimana dikatakan Retno yaitu wali

kelas pada TPA At-Taqwa Korpri Jaya Sukarame, menyatakan  bahwa: “dalam

menerapkan metode Al-Barqy ini kami kadang kurang kesabaran dan kecekatan

dalam menangani bimbingan membaca Al-Qur`an karena setiap santri harus

mendapatkan giliran membaca setelah selesai membaca tugas, mereka kadang-

kadang menjadi malas karena lama menunggu”.12

12 Wawancara, tanggal 10 februari 2017
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Selanjutnya dari hasil observasi menunjukkan bahwa: “setiap satri yang

berprestasi, santri yang rajin, santri yang tidak pernah absen diahir semester akan

diberikan hadiah atas perstasinya sehingga diawal semester santri menjadi lebih

semangat lagi, ketika santri mendapatkan hadiah dari TPA maka orang tua santri

menjadi bangga dan senang anaknya berprestasi belajar di TPA At-Taqwa Korpri

Jaya Sukarame Bandar Lampung”.13

13 Observasi, tanggal 14 februari 2017
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BAB IV

ANALISIS DATA

Analis data dalam bab ini dimaksudkan untuk mengkaji dan menafsirkan data

yang telah diperolah dari hasil penelitian lapangan baik dari hasil interview maupun

hasil wawancara dan observasi yangberkenaan dengan permasalahan yang dikaji

dalam penelitian lapangan, sehingga penarikan kesimpulannya dapat diperoleh

kesimpulan yang akurat dan obyektif. Untuk itu penulis selanjutnya menganalisis

hasil penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Upaya Guru Menerapkan Metode Al-Barqy Terhadap Kemampuan

Membaca Al-Qur`an.

Dari hasil interview Dengan firman Ali, S.Ag selaku kepala TPA At-Taqwa

Korpri Jaya Sukarame pada tanggal 6 februari 2017 diperoleh keterangan bahwa

pada umumnya santri sudah mulai tertib dalam mengikuti pembelajaran Al-Qur`an,

berkat dorongan motivasi dari ustad/ustadzah juga dorongan dari orang tua yang

terpenting sehingga dapat menghasilkan santri-santri generasi baru yang dapat

membaca Al-Qur`an dengan baik dan benar serta mampu menerapkan dalam

kehidupan sehari-hari.

Dari hasil interview dengan retno, selaku wali kelas, juga menunjukkan bahwa

kondisi siswa kebanyakan kurang motivasi dari orang tua dalam belajar membaca
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Al-Qur`an, sehingga dalam proses pengajaran membaca Al-Qur`an belum dapat

terpacu secara optimal.

Dari hasil observasi melihat dari penilaian dibuku prestasi santri yang diberikan

oleh ustad/ustadzah menunjukkan peningkatan setiap minggunya. Setiap minggu

sekali ustad/ustadzah mengadakan tes, baik tes lisan maupun non lisan untuk

mengetahui tingkat pencapaian santri belajar selama satu minggu. Dengan

memberikan tes maka kemampuan santri akan terukur, dan dengan melihat hasil tes

ustad/ustadzah akan mengetahui apakah metode yang diajarkan sudah efektif atau

belum.

Dalam pembelajaran Al-Qur`an selain menggunkan metode Al-Barqy

ustad/ustadzah juga menggunakan metode lainnya, agar pembelajaran menjadi

variatif dan tidak membosankan. Seperti menggunakan metode ceramah, Tanya

jawab, diskusi, dan metode lainnya yang dapat di variasikan dengan metode Al-

Barqy. Penggunaan metode yang bervariasi juga dapat meningkatkan minat santri

dalam belajar membaca Al-Qur`an, karena dengan penyampaian yang bervariasi

maka santri akan tidak mudah jenuh.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa guru sudah menerapkan metode Al-

Barqy. Hal ini menuntut usaha keras dari pihak ustad/ustadzah untuk mencari cara-

cara yang efektiv dalam meningkatkan motivasi belajar santri dalam membaca Al-
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Qur`an sehingga motivasi santri dapat ditingkatkan dengan baik, sesuai dengan

dorongan dan harapan dari guru dan wali santri.

2. Upaya Guru Menggugah Kesiapan, Hasrat dan Pemahaman Santri

Terhadap Tujuan Belajar Dalam Mengikuti Proses Pembelajaran

Membaca Al-Qur`an.

Keterkaitan perhatian guru bagi diri santri adalah menumbuhkan aktivitas belajar

dimana motivasi belajar itu merupakan dorongan yang dapat mempertinggi

keinginan santri untuk mengikuti pembelajaran membaca Al-Qur`an dan dengan

perhatian guru yang tinggi maka efektivitas belajar santriakan dapat ditingkatkan.

Dari hasil interview terhadap ustad/ustadzah dijelaskan bahwa selama ini telah

memberikan dorongan motivasi belajar kepada santri berupa pemberian nasehat

kepada santri agar mereka rajin belajar membaca Al-Qur`an, tak hanya memberikan

dorongan motivasi belajar, ustad/ustadzah juga memberikan apresiasi berupa pujian

juga hadiah kepada santri yang rajin belajar membaca Al-Qur`an. Hal ini

menunjukkan pentingnya belajar membaca Al-Qur`an baik bagi umat islam

umumnya maupun diri santri dalam memberikan bekal menjalani kehidupannya

dikemudian hari, menunjukkan cara-cara belajar membaca Al-Qur`an dan juga

memberikan wawasan bagi siswa agar belajar membaca Al-Qur`an dengan baik

sesuai tuntunan ilmu tajwid.
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3. Proses Penyajian Materi membaca Al-Qur`an

Metode pengajaran yang diterapkan sudah efektif karena metode Al-Barqy

sangat cocok untuk pemula yang baru belajar membaca Al-Quran. Tidak hanya

menggunakan metode Al-Barqy saja, ustad/ustadzah memvariasikan pembelajaran

menggunakan metode lainnya sehingga proses pembelajaran memjadi variatif dan

komunikatif.

Dari hasil observasi diketahui bahwa: “Dalam belajar mengajar tidak ada

penghalang bagi santri maupun ustad/ustadzah, jadi santri bebas bertanya seputar

pembelajaran hari itu, santri juga dituntut untuk tidak minder tetapi haris aktif. Tidak

hanya pembelajaran Al-Qur`an saja, setiap hari juga ada tambahan mata pelajaran

yang lainnya. Setelah santri selesai menghadap ustad/ustadzah maka pembelajaran

dilanjutkan sesuai jadwal”.1

Dengan demikian dapat diketahui bahwa materi pembelajaran sudah

tersampaikan dengan baik, proses pembelajaran juga sudah variatif dan komunikatif

sehingga setiap unsure atau obyek pembelajaran yang dilakukan atau dilaksanakan

dapat dicerna dan dapat dikuasai derta diikuti secara aktif oleh santri diharapkan

hasil belajar menjadi optimal.

1 Observasi,tanggal 15 februari 2017
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4. Hal-hal yang Mempengaruhi Kemampuan Santri Dalam Membaca Al-

Qur`an.

Suasana kelas saat berlangsungnya proses pembelajaran ternyata kadang kala

kurang kondusif hal ini dikarenakan kurang kontrolnya ustad/ustadzah terhadap

santri saat-saat tertentu misalnya saat ustad/ustadzah memberikan latihan-latihan,

saat ustad/ustadzah memberikan permainan, saat ustad/ustadzah menuliskan dipapan

tulis dan saat ada sesi Tanya jawab.

Failitas pembelajaran merupakan suatu alat yang dapat menunjang atau

menghambat terhadap kegiatan belajar mengajar. Demikian pula dalam proses

belajar membaca Al-Qur`an sangat menentukan terhadap hasil yang akan dicapai,

jika kondisi fasilitas memadai maka dapat menunjang keberhasilan belajar mengajar

membaca Al-Qur`an dan sebaliknya juka ternyata fasilitas kurang mendukung maka

menjadi penghambat bagi tercapainya keberhasilan yang diharapkan.

Dari hasil interview dengan Firman Ali S.Ag, selaku Kepala TPA At-Taqwa

Korpri Jaya Sukarame pada tanggal 12 februari 2017 yang intinya menyatakan

bahwa memang diakui adanya kekuragan fasilitas dalam proses belajar Mwmbaca

Al-Qur`an baik dari segi buku bacaan Al-Qur`an atau buku bacaan penunjang

membaca Al-Qur`an, seta dari segi alat peralatan lainnya sangat terbatas.

Adapun dari hasil interview dengan ustadzah retno selaku wali kelas

menyatakan bahwa: selama ini memang belum dapat dipenuhi kebutuhan buku-buku
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baca Al-Qur`an yang disediakan oelh TPA, padahal selayaknya seluruh santri

memilki buku-buku tentang baca Al-Qur`an sehingga menjadi sumber belajar baca

Al-Qur`an bagi mereka”.

Dengan demikian dari segi saran prasarana atau fasilitas belajar baca Al-Qur`an

maka dapat diambil kesimpulannya bahwa sarana atau media pengajaran membaca

Al-Qur`an di TPA At-Taqwa Korpri Jaya Sukarame secara umum masih kurang

lengkap, sehingga hal ini menjadi kendala tersendiri yang perlu adanya pemecahan

dari pihak TPA dalam  rangka mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan

sarana yang dibutuhkan dalam pendidikan belajara membaca Al-Qur`an.

5. Evaluasi Pembelajaran Membaca Al-Qur`an.

Evaluasi belajara baca Al-Qur`an harus diselenggarakan sesering mungkin yaitu

dengan mengadakan post test, tes formatif dan tes sumatif dan hasilnya selalu

diberitahukan kepada santri sehingga sanri dapat mengetahui perkembangan

kemampuannya dalam mencapai prestasi belajar baca Al-Qur`an.

Ustadzah dewi mengatakan bahwa: “evalusai dilakukan dengan mengadakan tes

formatif di pertengahan semester dan tes sumatif dilakukan satu kali diahir semester.

Adapun tes diahir proses pembelajaran dilakukan dengan Tanya jawab, biasanya satu

minggu sekali dilakukan tes tertulis atau lisan, biasanya jika diahir pembelajaran

waktu tidak memungkinkan untuk dilakukan tes tertulis yang efektif tes lisan yaitu

Tanya jawab.
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BAB V

KESIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka penulis dapat mengambil

kesimpulan dari hasil penilitian ini sebagai berikut:

Penerapan metode Al-Barqy dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-

Qur`an di TPA At-Taqwa Korpri Jaya Sukarame Bandar Lampung dilakukan dengan

memberikan pembelajaran membaca tahapan-tahapan Al-Barqy. Tahapan-tahapan

tersebut yakni: al wahdatul ula, Al wahdatul tsani, Al qiro’ah, Al khot, Al wahdatul

tsalitsah, Al wahdatul robi’ah, Al wahdatul khomisah, Al wahdatul sadisah, Al

wahdatul sabi’ah, Al wahdatul tsaminah, Al wahdatul tasi’ah, Tanwin, Harful mad,

Tamrinul qiroah, Tadriyatu, Sukun, Syaddah, Huruful hijaiyyah, Huruful

muqotto’ah, Waqf, Mad, Huruf wa tajwid.

Adapun hasil peningkatannya sebagai berikut: dari 20 santri yang mendapat nilai

baik 6 orang, nilai sedang 4 orang sedangkan nilai kurang 10 orang, setelah belajar

menggunakan metode Al-Barqy yang mendapat nilai baik 8 orang sedang 10 orang

dan kurang 2 orang.
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B. Saran-saran

Dari kesimpulan tersebut maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai

berikut:

1. Hendaknya kepala TPA dapat memberikan dorongan kepada ustad/ustadzah

agar peralatan yang sudah tersedia di TPA itu sedapat mungkin digunakan

semaksimal mungkin untuk proses pembelajaran dan mengadakan kontrol

terhadap cara ustad/ustadzah mengadakan kegiatan belajar mengajar agar

dapat dicapai proses belajar mengajar yang baik.

2. Hendaknya ustad/ustadzah lebih banyak berusaha untuk memenuhi alat

peraga yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran sehingga proses

pembelajaran yang dilakukan berjalan secara efektif dan efisien serta dapat

meningkatkan motivasi santri untuk belajar membaca Al-Qur`an.

3. Hendaknya santri sendiri menyadari bahwa belajar membaca Al-Qur`an

sangat penting bagi diri mereka sehingga tidak mengabaikan dan harus

diusahakan sekuat tenaga untuk menguasainya agar mereka memiliki bekal

ilmu agama yang memadai.

C. Penutup

Alhamdulillahirobil’alamin dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat

Allah SWT, dimana atas Taufik dan Hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan

skripsi ini, walaupun demikian penulis menyadari skripsi ini masih banyak

kekurangan hal ini disebabkan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang
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dimiliki penulis. Oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang

bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan almamaterku,

khususnya penulis. Penulis juga mohon maaf atas segala kekurangan yang ada pada

skripsi ini, kepada Allah SWT, penulis mohon ampunan-Nya, Amin ya

robbal’Alamiin.
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