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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Strategi

Istilah strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu strategia. Strategi

merupakan sebuah perencanaan yang panjang untuk berhasil dalam mencapai

suatu keuntungan. Demikian juga strategi didefinisikan sebagai suatu garis besar

haluan bertindak untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.1 Strategi

pembelajaran yaitu suatu serangkaian rencana kegiatan yang termasuk didalamnya

penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam

suatu pembelajaran. Strategi pembelajaran disusun untuk mencapai suatu tujuan

tertentu. Strategi pembelajaran didalamnya mencakup pendekatan, model, metode

dan teknik pembelajaran secara spesifik.2 Yamin menegaskan bahwa strategi

pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan

siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien.3

Istilah strategi (strategy) berasal dari “kata benda” dan “kata kerja” dalam

bahasa Yunani. Sebagai kata benda, strategos merupakan gabungan dari kata

Stratos (militer) dengan ago (memimpin). Sebagai kata kerja, stratego berarti

merencanakan (to Plan). Mintzberg dan Waters, mengemukakan bahwa strategi

adalah pola umum tentang keputusan atau tindakan. Hardi, Langlay, dan Rose

dalam Sudjana, mengemukakan strategy is perceived as plan or a set of explicit

1 Martinis Yamin, Desain Baru Pembelajaran Konstruktivistik, (Jakarta: Ciputat Mega
Mall, 2012), h. 64

2 Suja’i, Inovasi Pembelajaran, (Semarang: Walisongo Press, 2008), h. 31
3 Martinis Yamin, op.cit., h. 67.
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intention preceeding and controlling action (strategi dipahami sebagai rencana

atau kehendak yang mendahului dan mengendalikan kegiatan).4

Secara bahasa strategi bisa diartikan sebagai:

Siasat, taktik, kiat-kiat, trik-trik, atau cara. Sedang secara umum strategi
mempunyai pengertian suatu garis-garis besar haluan bertindak dalam usaha
untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Bila dihubungkan belajar
mengajar strategi bisa diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan guru-peserta
didik dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan
yang telah digariskan atau dengan kata lain strategi belajar mengajar
merupakan sejumlah langkah yang direkayasa sedemikian rupa untuk mencapai
tujuan pengajaran tertentu.5

Strategi pembelajaran adalah cara-cara yang dipilih guru untuk

menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa dalam lingkungan

pembelajaran tertentu.6 Rumusan lebih jelas dapat dilihat dalam Depdiknas yang

dikutip Darmansyah merumuskan:

Strategi pembelajaran sebagai cara pandang dan pola pikir guru dalam
mengajar agar pembelajaran menjadi efektif. Artinya, rumusan yang dibuat
Depdiknas lebih spesifik dengan tujuan yang jelas, yaitu meningkatkan
efektivitas pembelajaran. Rumusan Depdiknas tersebut diperkuat dengan
pernyataan selanjutnya bahwa dalam mengembangkan strategi pembelajaran,
guru perlu mempertimbangkan beberapa hal yang memungkinkan terciptanya
pembelajaran efektif dan berhasil baik.7

Strategi pembelajaran menjelaskan komponen-komponen umum dari

seperangkat bahan pembelajaran dan prosedur-prosedur yang akan digunakan

bersama bahan-bahan tersebut untuk menghasilkan hasil belajar tertentu pada

siswa.

4 Abdul Majid, Stategi Pembelajaran, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2013), h. 3
5 St. Fatimah Kadir, Strategi Belajar Mengajar, (Kendari: STAIN, 2007), h. 1.
6 Suyadi, Strategi Pembelajaran Pendidikan Karakter, (Bandung: PT. Remaja

Rosdakarya, 2013), h. 13
7 Darmansyah, Strategi Pembelajaran Menyenangkan Dengan Humor, (Jakarta: Bumi

Aksara, 2012), h. 18
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Berkaitan dengan komponen umum strategi pembelajaran, Yamin

menyebutnya sebagai sembilan urutan kegiatan pembelajaran, yaitu:

1. Memberikan motivasi atau menarik perhatian
2. Menjelaskan tujuan pembelajaran kepada siswa
3. Mengingatkan kompetensi pra-syarat
4. Memberikan stimulus yaitu menyajikan materi pembelajaran
5. Memberikan petunjuk belajar
6. Menimbulkan penampilan siswa
7. Memberikan umpan balik
8. Menilai penampilan siswa
9. Menyimpulkan.8

Sembilan urutan kegiatan pembelajaran yang merupakan komponen

strategi pembelajaran yang disebut sebagai peristiwa pembelajaran. Pada dasarnya

peristiwa pembelajaran ini merupakan urutan dalam mengatur kondisi siswa untuk

membantu proses belajar dalam diri siswa yaitu agar informasi yang diberikan

siswa dapat diterima dan dicerna dengan baik oleh siswa. Dari berbagai pendapat

diatas, maka peneliti mengemukakan bahwa yang dimaksudkan dengan strategi

pembelajaran adalah berkenaan dengan pendekatan pembelajaran sebagai suatu

cara yang sistematik dalam mengkomunikasikan isi pelajaran kepada siswa untuk

mencapai tujuan pembelajaran. Strategi adalah suatu cara atau metode dengan

langkah-langkah terencana yang berisi tentang rangkaian kegiatan-kegiatan yang

telah didesain sedemikian rupa oleh seseorang secara cermat yang disesuaikan

dengan tujuan yang hendak dicapai.

B. Deskripsi Guru

Menurut pandangan tradisional, “guru adalah seorang yang berdiri di

depan kelas untuk menyampaikan ilmu pengetahuan”.9 Ini berarti guru

8 Martinis Yamin. op. cit., h. 68
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didefinisikan berdasarkan pelaksanaan tugas pokonya, yaitu menyampaikan ilmu

pengetahuan (mengajar), walaupun, “menurut persatuan guru-guru di Amerika

serikat guru adalah semua petugas yang terlibat dalam tugas-tugas

kependidikannya”.10 Walaupun demikian, definisi pertama jauh lebih dominan.

Sehingga dapat dikatakan guru adalah mereka yang selalu mengajar. Namun

apakah berarti semua yang belajar berarti guru? Karena ternyata proses

pengajaran ini banyak juga dilakukan oleh masyarakat luas dengan berbagai alas

an kepentingan. Karena secara sederhana mengajar dapat didefinisikan sebagai

“proses penyampaian pengetahuan atau keterampilan kepada anak didik”.11

Menurut Zakiah Daradjat dalam bukunya Akmal Hawi yang berjudul

kompetensi guru agama Islam, pengertian guru adalah:

Pendidik profesional. Menurut Yusuf guru adalah individu yang mampu
melaksanakan tindakan mendidik dalam situasi pendidikan untuk mencapai
tujuan pendidikan. Sedangkan menurut Tafsir, guru dalam Islam adalah orang
yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik dengan
mengupanyakan perkembangan seluruh potensi anak didik baik potensi afektif,
kognitif maupun psikomotorik.12

Dengan analisis sederhana, berdasarkan definisi etimologi tersebut maka

guru adalah orang yang aktivitasnya adalah mengajar, namun dari sudut yang

berbeda definisi ini lebih memberikan batasan yang lebih jelas. Bahwa guru

merupakan tenaga profesional. Maka selayaknya sebagai guru profesional, tentu

tidak semua tidak dapat dikatakan guru, kecuali bagi mereka yang telah

9 H. Syafruddin Nurdin, Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum, (Jakarta:
Quantum Teaching, 2005), h. 9

10 Ibid, h. 10
11 Redja Mudyahardjo, Pengantar Pedidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h.

206
12 Akmal Hawi, Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam, (Jakarta : RajaGrafindo

Persada 2014), h. 1.
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memenuhi syarat-syarat keprofesionalannya. Seperti latar belakang

pendidikannya, sehingga harus memiliki keahlian dan keterampilan khusus dalam

menjalani profesi guru.

Kata guru adalah salah satu kata yang sangat populer dan sering

diucapakan manusia, walaupun dengan bahasa yang beragam. Karena, kebutuhan

akan keberadaan guru sangat penting bagi manuisa. Tidak akan ada peradaban di

bumi ini, tanpa keberadaan sosok guru. Itulah sebabnya, sebelum Nabi Adam

diturunkan ke bumi dan membangun peradaban, terlebih dahulu dia belajar

kepada Allah swt. sebagai “guru” pertama. Seperti yang disebutkan dalam surat

Al Baqarah: 31 sebagai berikut:

                        
  

Terjemahannya:

Dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama (benda-benda) seluruhnya,
kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat lalu berfirman:
"Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu mamang benar
orang-orang yang benar!".13

Dalam setiap proses pembelajaran, selalu ada dua pihak yang terlibat

secara langsung; yaitu guru dan murid. Oleh karena itulah, proses yang dilakukan

keduanya disebut proses belajar dan mengajar atau sering disingkat dengan PBM.

Jika salah satu dari keduanya tidak ada, maka proses belajar dan mengajar tidak

akan terjadi. Selanjutnya, jika salah satu dari keduanya tidak memenuhi

13 Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 2014),
h. 7
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persyaratan yang dituntut dari keduanya, maka sekalipun prosesnya terjadi namun

hasilnya tidak akan dicapai secara maksimal.

Bila dipahami, pada hakekatnya tugas dan tanggung jawab seorang guru

bukan hanya sekedar mengajar, tetapi juga membimbing, melatih peserta didik.

Dan secara khusus guru yang dimaksudkan adalah yang bertanggung jawab secara

langsung kepada perkembangan peserta didik,baik itu ketika didalam kelas

maupun diluar kelas. Guru adalah orang dewasa yang secara sadar bertanggung

jawab dalam mendidik, mengajar dan membimbing peserta didik yang harus

memiliki kemampuan dalam merancang program pembelajaran serta mampu

menata dan mengelola kelas agar peserta  didik dapat belajar dan pada akhirnya

dapat mencapai tingkat kedewasaan sebagai tujuan proses pendidikan.

Adapun guru yang ideal menurut ayat 1-5 surat al-Alaq adalah;

Pertama, Seorang guru mestilah memiliki ilmu dan wawasan yang luas. Sebab,

bagaimana mungkin akan mencapai hasil yang maksimal dalam mendidik dan

menagajar, jika kualitas dan sumber daya gurunya sangat minim dan terbatas.

Itulah sebabnya, Allah yang menyebutkan Dzat-Nya sebagai Pengajar manusia

yang mengajarkan apa yang belum diketahuinya. Seperti dalam surat al-Alaq ayat

5 sebagai berikut:

       
Terjemahannya:

Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.14

14 Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya (Bandung: Diponegoro, 2014),
h. 795
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Oleh karena itu, idealnya seorang guru adalah orang yang dituntut untuk

selalu mampu menciptakan sesuatu yang baru. Baik dalam hal materi

pembalajaran maupun metode dan caranya. Sehingga, pengajaran tidak bersifat

statis dan selalu bergerak ke arah kemajuan. Tentu para guru dalam hal ini

dituntut untuk selalu menambah wawasannya, yang bisa saja dilakukan melalui

berbagai cara, seperti pendidikan formal, pelatihan, banyak membaca, banyak

mendengar berdiskusi dan sebagainya. Begitulah pesan Allah kepada setiap

manusia yang berada dalam dunia pendidikan, supaya mereka menjadi Insan

Rabani. Seperti yang disebutkan dalam surat al-Imran: 79 sebagai berikut:

                
                  

Terjemahannya:

Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Al Kitab,
hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia: "Hendaklah kamu
menjadi penyembah-penyembahku bukan penyembah Allah." Akan tetapi (dia
berkata): "Hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani, karena kamu selalu
mengajarkan Al kitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya”.15

Kedua, seorang guru mestilah mampu mendorong dan memberikan

motivasi kepada semua muridnya untuk selalu aktif dan kreatif. Seorang guru

idealnya adalah tidak memaksa muridnya untuk belajar, namun lebih kepada

pemberian motivasi dan rangsangan. Itulah sebabnya, kata Iqra’ (bacalah) diulang

dua kali dalam surat Al Alaq ayat 1 dan 3 sebagai berikut:

                   

15 Ibid., h. 60
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Terjemahannya:

1. Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan,
2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.
3. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah.16

Pada perintah membaca kedua, Allah menjanjikan kemuliaan_Nya yang

tercurah bagi yang aktif membaca. Begitulah bentuk motivasi seorang guru

kepada muridnya, agar mereka aktif dan kreatif.

Ketiga, seorang guru yang ideal tidak hanya mampu menyuruh dan

mengajak muridnya untuk aktif membaca, namun juga mampu mengimbanginya

dengan kemampuan menulis. Itulah yang disebutkan dalam surat Al Alaq ayat 4

sebagai berikut:

       
Terjemahannya:

Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam.17

Ilmu yang sudah dikuasai, jika tidak ditulis biasanya dengan mudah akan

hilang dan lenyap dari ingatan. Ibarat hewan, jika jika masih dibiarkan lepas tanpa

ikatan, tentu dia akan mudah pergi dan meninggalkan pemiliknya. Begitulah salah

satu sifat ilmu, yang juga menuntut ikatan. Dan ikatan ilmu adalah ketika ia ditulis

dalam lembaran kertas. Guru adalah salah satu komponen dalam proses belajar

mengajar yang ikut berperan dalam usaha pembentukan sumber daya manusia

yang potensial dibidang pembangunan. Guru bukan semata-semata sebagai

pengajar yang transfer of knowledge, tetapi juga, transfer of values. Yang

16 Ibid., h. 795.
17 Kementerian Agama RI, loc. it.
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memberikan bimbingan kepada siswa.18 Guru adalah garda depan layanan

pendidikan, faktor utama yang menentukan baik buruknya lanyanan pendidikan

adalah baik-buruknya guru.19

Guru merupakan pemengang peranan utama dalam proses belajar mengajar.
Proses belajar mengajar merupakan suatu proses yang mengandung
serangkaian perbuatan guru dan siswa atau dasar hubungan timbal balik yang
berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. 20

Guru adalah pendidik profesional, karenanya secara implisit ia telah

merelakan dirinya menerima dan memikul sebagian tanggung jawab pendidikan

yang terpikul di pundak para orang tua. Mereka ini tatkala menyerahkan anaknya

kesekolah, sekaligus memberikan pelimpahan sebagian tanggung jawab

pendidikan anaknya kepada guru. Hal itupun menunjukan pula bahwa orang tua

tidak mungkin menyerahkan anaknya bukan kepada sembarang guru/sekolah

karena tidak sembarang orang bisa menjabat sebagai guru.

C. Deskripsi Kesulitan Membaca al-Quran

1. Pengertian Kesulitan Membaca al-Quran

Kesulitan merupakan suatu gangguan dalam satu atau lebih dari proses

psikologis dasar yang mencakup pemahaman dan penggunaan bahasa ujaran atau

tulisan. Gangguan tersebut mungkin menampakkan diri dalam bentuk kesulitan

mendengarkan, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja atau berhitung.

Batasan tersebut mencakup kondisi-kondisi seperti gangguan perseptual, luka

pada otak, disleksia, dan afasia perkembangan.

18 Hasniyati Ali Gani, Ilmu Pendidikan, (Ciputat: Quantum Teaching, 2007), h. 43.
19 Arief Rachman, Guru (Jakarta: Erlangga, 2015), h. 78.
20 Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam,  (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 39.



21

Batasan tersebut tidak mencakup anak-anak yang memiliki problem belajar
yang penyebab utamanya berasal dari adanya hambatan dalam penglihatan,
pendengaran atau motorik, hambatan karena tunagrahita, karena gangguan
emosional atau karena kemiskinan, lingkungan, budaya atau ekonomi.21

Membaca hakekatnya adalah proses komunikasi antara pembaca dengan

penulis melalui teks yang ditulisnya, maka secara langsung di dalamnya ada

hubungan kognitif antara bahasa lisan dengan bahasa tulis. Kegiatan membaca

melibatkan tiga unsur, yaitu “makna sebagai unsur isi bacaan, kata sebagai unsur

yang membawa makna, dan simbol tertulis sebagai unsur visual”.22 Dalam makna

yang lebih luas, membaca tidak hanya terpaku kepada kegiatan melafalkan dan

memahami makna bacaan dengan baik, yang hanya melibatkan unsur kognitif dan

psikomotorik, namun lebih dari itu menyangkut penjiwaan atas isi bacaan.

Penyebab kesulitan membaca al-Quran dalam bahan penelitian yang

dimaksud disini adalah sebagai bentuk problematika yang sering dihadapi oleh

siswa dalam membaca al-Quran contohnya sulit melafalkan huruf-huruf hijaiyah

(makharijul huruf), kurangnya penguasaan ilmu tajwid, dan kurang dalam

kelancaran bacaan.

Dalam memahami bacaan al-Quran dibutuhkan pengajaran dan metode

pembelajaran sebagai alat untuk memudahkan mambaca al-Quran. Pada dasarnya

inti dari pengajaran membaca al-Quran adalah suatu usaha memberikan ilmu

pengetahuan tentang membaca al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan

kaidah ilmu tajwid. Salah satu contoh yang dapat diterapkan dalam pengajaran

21 Mulyono Abdurrahman, Pendidikan bagi Anak Berkesulitan Belajar, (Jakarta: PT
Rineka Cipta, 2000), h. 6.

22 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2011) h. 143



22

membaca al-quran ialah metode qira’ati, metode iqra, dan metode Nahdliyah.

Dari beberapa contoh metode diatas nantinya diharapkan siswa dapat memahami,

meresapi, dan dapat mengamalkan bacaan al-quran.

Bagi masyarakat indonesia yang umumnya tidak tau kurang akrab dengan

bahasa arab, dirasakan amat sulit untuk belajar membaca al-Quran. Walaupun

demikian bukan berarti tidak bisa dipelajari, hanya saja butuh waktu yang tidak

sebentar apalagi jika memang benar-benar masih merasa asing dengan bahasa arab.

Adapun kesulitan-kesulitan yang ditemukan dalam proses pembelajaran membaca

al-Quran bagi siswa adalah adalah sebagai berikut:

a. Melafalkan huruf-huruf hijaiyah (makharijul huruf)

Mengenal huruf hijaiyah adalah langkah awal bagi siapa saja sebelum

membaca al-Quran dengan baik, demikian juga dengan siswa. Oleh karena itu,

bila belum mengenal dengan baik huruf-huruf aksara al-Quran maka untuk

melafalkannya akan terasa sulit.

Ketika mambaca al-Quran setiap huruf  harus dibunyikan sesuai

makhrajnya. kesalahan dalam pengucapan huruf dapat menimbulkan perbedaan

makna atau kesalahan arti pada bacaan yang sedang dibaca. Untuk membunyikan

huruf-huruf hijaiyah yang baik dan benar, kita harus sering-sering melatih

membiasakan lidah kita untuk mengucapkan huruf-huruf itu dengan tepat menurut

bunyinya yang khas, sehingga satu sama lain tidak tertukar, misalnya:

ا dengan ع

س dengan ث

ذ dengan د
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Pertukaran bunyi bukan saja dapat merusak bacaan, akan tetapi juga

dapat merusak makna (arti) dari lafadz itu sendiri. Berdasarkan permasalahan

diatas strategi yang digunakan oleh guru dalam mengatasi kesulitan membaca al-

Quran terutama pada makharijul huruf yaitu 1) sebelum memulai pembelajaran

guru bersama-sama siswa menyebutkan tiap-tiap makharijul huruf dengan benar.

2) guru melakukan bimbingan serta pendekatan khusus terhadap siswa yang masih

kesulitan dalam pengucapan makharijul huruf. 3) guru memberikan kesempatan

kepada siswa untuk melafalkan bunyi huruf yang diajarkan. 4) guru memperbaiki

atau membetulkan bacaan yang masih kurang tepat pengucapannya.

b. Penguasaan ilmu tajwid

Kaidah ilmu tajwid merupakan hal penting bagi siapapun yang

membaca al-Quran. Tajwid sebagai suatu disiplin ilmu mempunyai kaidah-kaidah

tertentu yang harus dipedomani dalam pengucapan huruf-huruf dari makhrajnnya.

Makharijul huruf adalah membaca huruf-huruf sesuai dengan tempat keluarnya

huruf seperti tenggorokan, ditengah lidah, antara dua bibir dan lain-lain.23

Disamping itu harus pula diperhatikan hubungan setiap huruf dengan yang

sebelum dan sesudahnya dalm cara pengucapannya. Oleh karena itu tidak dapat

diperoleh hanya sekedar dipelajari namun harus melalui latihan, praktek dan

menirukan orang yang baik bacaannya.

Membaca al-Quran termasuk ibadah, oleh karena itu membacanya

harus sesuai dengan aturan yang ditentukan. Sikap memperbaiki bacaan al-Quran

dengan menata huruf sesuai dengan tempat atau haknya merupakan suatu ibadah

23 H. Tombak Alam, Ilmu Tajwid, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 7
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pula, sama halnya meresapi, memahami,dan mengamalkan isi kandungan al-

Quran merupakan suatu ibadah. Sahabat abdullah bin mas’ud berpesan, “jawwidul

Quran” bacalah al-Quran dengan baik (bertajwid). Para ulama menjelasakan,

membaca al-Quran yang tidak sesuai dengan ilmu tajwid sebagian al-lahn, yakni

kekeliruan atau cacat dalam membaca.

Atas dasar itu perlunya membaca al-Quran secara bertajwid, anak

(siswa) hendaknya diajarkan ilmu tajwid. Karena dalam ilmu tajwid diajarkan

bagaimana cara melafalkan huruf yang berdiri sendiri, huruf yang dirangkai

dengan dengan huruf lain, melatih lidah mengeluarkan huruf dari makharajnya,

belajar mengucapkan bunyi yang panjang dan pendek, mempelajari tanda-tanda

berhenti dalam bacaan dan sebagainya. berdasarkan permasalahan diatas strategi

yang digunakan oleh guru dalam mengatasi kesulitan membaca al-Quran terutama

pada tajwidnya yaitu : 1) guru menjelaskan tentang hukum-hukum bacaan tajwid

beserta contohnya. 2) guru mendemonstrasikan hukum bacaan secara bersama-

sama dengan siswa. 3) guru memberikan atau menugaskan siswa untuk menghafal

hukum bacaan tajwid beserta contohnya. 4) guru mengevaluasi hafalan siswa.

c. Kelancaran bacaan

Kelancaran berasal dari kata dasar lancar. Dalam kamus besar bahasa

Indonesia berarti tidak tersangkut, tidak terputus, tidak tersendat, fasih, tidak

tertunda-tunda.24 Kurangnya kemampuan siswa baik dalam melafalkan huruf

hijaiyah  (makharijul huruf) maupun kaidah ilmu tajwid dapat menyebabkan

pengucapan atau bacaannya terbata-bata. Hal ini disebabkan kurangnya latihan

24 Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai
Pustaka, 2002), h. 633
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anak (siswa) dalam membaca al-Quran baik disekolah maupun dirumah., sehingga

anak (siswa) dalam membaca al-Qurannya masih kurang lancar.

Membaca al-Quran tidak sama dengan membaca bahan bacaan lainya

karena al-Quran adalah kalam Allah SWT. Oleh karena itu, membacanya

mempunyai etika zahir, yaitu membacanya dengan tartil. Makna tartil adalah

dengan perlahan-lahan sambil memperhatikan huruf dan barisnya.

Al-ghazali mengatakan bahwa tartil disunahkan tidak semata untuk

tadabur karena non arab yang tidak memahami makna al-Quran juga disunahkan

untuk membaca dengan tartil, karena tartil lebih dekat dengan kemuliaan dan

penghormatan terhadap al-Quran, dan lebih berpengaruh bagi hati daripada

membaca dengan tergesa-gesa dan cepat.

Jadi, didalam membaca al-Quran disunahkan dengan cara tartil, yaitu

membacanya dengan perlahan-lahan sambil diiringi dengan kaidah ilmu tajwid

bukan dengan cara tergesa-gesa atau cepat tanpa mengikuti pedoman ilmu tajwid.

Karena membaca (jiwa) al-Quran yang tidak mengikuti pedoman ilmu tajwid

yaitu sebuah kekeliruan atau cacat dalam membaca yang apabila salah dalam

pengucapan makhrajnya maka salah pula arti yang dibacanya.

Kemampuan peserta didik dalam membaca al-Quran adalah dasar untuk

memahami apa yang terkandung dalam al-Quran. Kemampuan membaca al-Quran

pada peserta didik hendaknya dibentuk dan dilatih pada masa balita. Jika pelatihan

membaca al-Quran ini dimulai ketika anak sudah beranjak dewasa atau remaja

maka proses pembelajaran yang akan dilakukan cendrung lebih sulit dari pada

dilakukan pada masa anak-anak.
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Membaca merupakan aktifitas kompleks yang mencakup fisik dan mental.
Aktifitas fisik yang terkait dengan membaca adalah gerak mata dan ketajaman
penglihatan. Aktifitas mental mencakup ingatan dan pemahaman. Orang dapat
membaca dengan baik jika mampu melihat huruf-huruf dengan jelas, mampu
menggerakkan mata secara lincah, menginggat simbol-simbol bahasa dengan
tepat, dan memiliki penalaran yang cukup untuk memahami bacaan.25

Secara garis besar kesulitan belajar dapat diklasifikasikan ke dalam dua

kelompok, yaitu (1) Kesulitan belajar yang berhubungan dengan perkembangan

(developmental learning disabilities) mencakup gangguan motorik dan persepsi,

kesulitan belajar bahasa dan komunikasi dan kesulitan belajar dalam penyesuaian

perilaku sosial. (2) Kesulitan belajar akademik (academic learning disabilities)

menunjuk pada adanya kegagalan-kegagalan pencapaian prestasi akademik yang

sesuai dengan kapasitas yang diharapkan. Kegagalan-kegagalan tersebut

mencakup penguasaan keterampilan dalam membaca, menulis dan matematika.26

Kemampuan membaca merupakan dasar untuk menguasai berbagai bidang

studi. Jika anak pada usia sekolah permulaan tidak segera memiliki kemampuan

membaca, maka ia akan mengalami banyak kesulitan dalam mempelajari berbagai

bidang studi pada kelas-kelas berikutnya. Oleh karena itu anak harus belajar

membaca agar ia dapat membaca untuk belajar. Kesulitan belajar membaca

sering disebut juga disleksia (dyslexia). Istilah disleksia banyak digunakan dalam

dunia kedokteran dan dikaitkan dengan adanya gangguan fungsi neurofisiologis.

Bryan dan Bryan seperti dikutip oleh Mercer dalam bukunya Mulyono

Abdurrahman mendefinisikan:

25 Mulyono Abdurrahman, Anak Berkesulitan Belajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h.
158.

26 Ibid., h. 11.
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Disleksia sebagai suatu sindroma kesulitan dalam mempelajari komponen-
komponen kata dan kalimat, mengintegrasikan komponen-komponen kata dan
kalimat, dan dalam belajar segala sesuatu yang berkenaan dengan waktu, arah
dan masa. Anak berkesulitan belajar membaca sering mengalami kekeliruan
dalam mengenal kata. Kekeliruan jenis ini mencakup penghilangan,
penyisipan, penggantian, pembalikan, salah ucap, pengubahan tempat, tidak
mengenal kata dan tersentak-sentak.27

Menurut Mercer ada empat kelompok karakteristik kesulitan belajar

membaca, yaitu berkenaan dengan kebiasaan membaca, kekeliruan mengenal

kata, kekeliruan pemahaman dan gejala-gejala serbaneka.28 Anak berkesulitan

belajar membaca sering memperlihatkan kebiasaan membaca yang tidak wajar.

Mereka sering memperlihatkan adanya gerakan-gerakan yang penuh ketegangan

seperti mengernyitkan kening, gelisah, irama suara meninggi atau menggigit bibir.

Mereka juga sering memperlihatkan adanya perasaan tidak aman yang ditandai

dengan perilaku menolak untuk membaca, menangis atau mencoba melawan guru.

Untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi siswa tersebut maka guru

menyuruh siswa untuk rajin membaca al-Quran minimal setiap selesai

melaksanakan shalat. Serta melakukan kerja sama dengan orang tua siswa untuk

melakukan pemantauan khusus terhadap siswa tersebut.

2. Faktor Penyebab Kesulitan Membaca al-Quran

Faktor penyebab kesulitan dalam membaca al-Quran dapat digolongkan

menjadi 2 yaitu:

a. Faktor internal , meliputi gangguan atau kekurangmampuan psikofisik

siswa, yakni:

27 Ibid., h. 204-205.
28 Ibid., h. 204.
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1. Yang bersifat kognitif (ranah cipta) antara lain seperti rendahnya

kapasitas intelektual atau intelejensi siswa.

2. Bersifat afektif (ranah rasa), antara lain seperti labilnya emosi dan

sikap.

3. Yang bersifat psikomotorik (ranah rasa), antara lain terganggunya

alat-alat indera penglihatan dan pendengaran.

b. Faktor eksternal , meliputi situasi dan kondisi lingkungan sekitar yang

tidak mendukung aktivitas belajar. Faktor ini dapat dibagi 3 macam

yaitu:

1. Lingkungan keluarga, contonya: ketidakharmonisan hubungan

ayah dan ibu, dan rendahnya kehidupan ekonomi keluarga.

2. Lingkungan perkampungan/masyarakat, contohnya wilayah

perkampungan kumuh, dan teman sepermainan yang nakal.

3. Lingkungan sekolah, contohnya: kondisi letak gedung sekitar yang

buruk seperti pasar, kondisi guru serta alat-alat belajar yang

berkualitas rendah.29

Dalam diri siswa memiliki intelegensi yang berbeda-beda, untuk

menerima suatu pelajaran. Siswa yang memiliki intelegensi yang

rendah akan menemui kesulitan dalam menerima pelajaran, yang

demikian dapat menyebabkan kesulitan dalam belajar. Dalam

membaca al-Quran alat indera yang memegang peranan penting

yaitu: lisan (alat ucapan), mata (alat lihat), telinga (alat

29Muhibin Syah, Psikologi Pendidikan, Suatu Pendekatan Baru, ( Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya Offset, 1995), Cet. Ke-1.h. 173.
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mendengar). Jika alat indera ini berfungsi kurang baik, maka hal

ini akan menjadikan hambatan dan kesulitan bagi anak untuk

menerima pengajaran dengan baik dan sempurna.

Keluarga merupakan pusat pendidikan yang utama dan pertama.

Tetapi dapat juga sebagai faktor penyebab kesulitan dalam belajar.

Yang termasuk dalam faktor ini adalah orang tua. Orang tua yang

kurang memperhatikan pendidika anaknya dalam belajar agama

khusunya dalam membaca al-Quran, tidak memperhatikan

kemajuan belajar anaknya dalam membaca al-Quran, akan

menyebabkan anak tersebut sulit untuk membaca al-Quran.

3. Cara Mengatasi Kesulitan Membaca al-Quran

Agar dapat membaca al-Quran dengan baik dan benar maka usaha yang

harus kita lakukan yaitu dengan cara bertahap. Adapun cara-cara yang dapat kita

lakukan, diantaranya yaitu:

Menurut Agus Syafii, cara mudah membaca al-Quran itu secara garis

besar seseorang harus menguasai 5 hal berikut:

a. Menguasai huruf hijaiyyah yang berjumlah 28 huruf berikut
makharijul hurufnya. Hal ini dikarenakan untuk bisa membaca al-
Quran, 90%ditentukan oleh penguasaan huruf hijaiyyah dan
selebihnya 10% lagi sisanya seperti tanda baca, hukum bacaan dll.

b. Menguasai tanda baca (a, i, u, atau biasa disebut fathah, kasrah dan
dhommah).

c. Menguasai isyarat bacaan seperti panjang, pendek, tasydid dan
seterusnya.

d. Menguasai hukum-hukum tajwid seperti cara baca dengung, samar,
jelas dan sebagainya.

e. Latihan secara istiqomah dengan seorang guru yang ahli.30

30 http://agussyafii.blogspot.com/2008/09/cara mudah belajar membaca al-Quran, diakses
tanggal 19 september 2018.
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Sedangkan menurut zakiyah Daradjat dalam bukunya yang berjudul

Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam, bahwa yang yang paling penting

dalam pengajaran al-Quran adalah “mengenal keterampilan membaca al-Quran

dengan baik sesuai kaidah yang disusun dalam ilmu tajwid. Selanjutnya latihan

dan pembiasaan pengucapan huruf dengan makhrajnya yang benar pada tingkat

permulaan. Yang akan membantu dan mempermudah mengajarkan tajwid”.31

Dari beberapa uraian diatas yang paling terpenting agar dapat membaca al-

Quran terlebih dahulu yaitu seorang anak harus dapat terlebih dahulu mengenal

huruf hijaiyyah dan terus praktek bagaimana pengucapan makhraj yang baik dan

benar, kemudian selalu berlatih membaca al-Quran dirumah oleh seorang guru

yang ahli atau mahir dalam membaca al-Quran.

Selain itu, untuk mempermudah siswa dalam melaksanakan pembelajaran

membaca al-Quran, hendaknya dipenuhi fasilitas dan sarananya seperti, alat-alat

untuk mengaji misalnya: al-Quran, buku-buku ilmu tajwid, kursi, meja dan

sebagainya. Hal-hal tersebut memungkinkan siswa dapat terkesan untuk selalu

belajar membaca al-Quran.

Membangun generasi yang shaleh soleha adalah sebuah cita-cita yang

tinggi dalam sebuah keluarga, salah satu usaha yang dilakukan orang tua atau

guru ialah mengajari anak-anaknya membaca al-Quran sejak usia dini.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Maimunah Hasan, bahwa:

Belajar al-Quran itu hendaklah dari semenjak kecil, sebaiknya dari semenjak
berumur 5 atau 6 tahun, sebab umur 7 tahun sudah disuruh mengerjakan shalat.

31 Zakiyah daradjat, dkk, Metode Khusus Pengajaran Agama Islam, (Jakarta: bumi
aksara, 2004), Ed- 2, Cet Ke 3….h. 3
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Menjadikan anak-anak dapat belajar al-Quran mulai dari semenjak kecil itu,
adalah kewajiban orang tuanya masingmasing. Berdosalah orang tua yang
mempunyai anak-anak. Tetapi anakanaknya tidak pandai membaca al-Quran.
Tidak ada malu yang paling besar dihadapan Allah nantinya, bilamana anak-
anaknya tidak pandai membaca al-Quran. Sebaliknya tidak ada kegembiraan
yang lebih memuncak nantinya, bilamana orang tua dapat menjadikan anaknya
pandai membaca al-Quran.32

Maka berdasarkan catatan Maimunah Hasan tersebut, orang tua harus

mengajari anaknya mengenal al-Quran, mempelajarinya dan membacanya sejak

usia dini sehingga kelak dewasa mereka mampu mengamalkannya dalam

kehidupan sehari-hari, serta menjadi anak yang soleh sholeha berakhlakul

karimah. Menurut Salsa Az-Zahra bahwa:

Membaca kitab suci adalah syarat mutlak untuk menjadi pribadi yang
bertaqwa. Dengan mengkaji kandungan kitab suci, seorang hamba akan
mendapatkan petunjuk jalan yang lurus. Untuk mendapatkan generasi yang
berkualitas, maka sangat diperlukan latihan dan kebiasaan membaca kitab sejak
dini. Setiap agama mempunyai kitab suci yang berbeda-beda. Kitab suci Injil
untuk umat kristiani, al-Quran untuk umat Islam, dan lain-lain. Ajarilah anak
anda membaca kitab suci. Jika perlu, jadwalkan waktu, kapan harus belajar dan
kapan harus membaca kitab. Semakin sering membaca, maka semakin fasih
(lancar) dan semakin mendalami. Sebab, pada usia tersebut anak biasanya
sangat mudah mengingat dan merekam ilmu yang diterimanya. Gunakan
metode yang mudah dan menyenangkan.33

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa, orang tua dalam mengajari

anaknya membaca al-Quran dengan menggunakan metode yang menyenangkan

dan tidak membuat anak cepat bosan, sebab pada usia dini anak lebih mudah

dalam menangkap dan merekam ilmu yang didapatnya. Zakiah Daradjat,

mengklasifikasi isi pengajaran al-Quran itu meliputi:

32 Maimunah Hasan, Al-Qur’an dan Pengobatan Jiwa, (Yogyakarta: Bintang Cemerlang,
2001), h. 145-146.

33 Salsa Az-Zahra, 101 Tips dan Ide Membimbing Spiritualitas Anak, (Yogyakarta: Darul
Hikmah, 2016), h. 25.
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a. Pengenalan huruf hijaiyah, yaitu huruf Arab dari Alif sampai dengan
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 syakal, syaddah, tanda panjang
(mad), tanwin, dan sebagainya.

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

e. Cara membaca, melagukan dengan bermacam-macam irama dan
bermacam-macam Qiraat yang dimuat dalam Ilmu Qiraat dan Ilmu
Nagham.

f. Adabut tilawah, yang berisi tata cara dan etika membaca al-Quran
sesuai dengan fungsi bacaan itu sebagai ibadah.34

Jadi, dalam pengajaran al-Quran seseorang hendaknya memahami isi

pengajaran al-Quran sebagaimana yang tercantum di atas.

4. Metode Pengajaran Baca Tulis al-Quran

a. Metode Qira’ati

Al-Quran merupakan mujizat terbesar yang diberikan Allah kepada

Rasulullah SAW. Mempelajari al-Quran serta mengamalkanya merupakan suatu

kewajiban kita sebagai umat muslim. Pendekatan terbaik dalam mempelajari al-

Quran adalah tallaqi dan musyafahah yaitu berhadapan langsung antara guru dan

murid, seperti yang dilakukan oleh Malaikat Jibril dengan Rasulullah saw ketika

pertama kali wahyu diturunkan.

Menurut H. Dahlan Salim Zarkasyi Metode Qira’ati adalah suatu

metode/cara cepat yang digunakan untuk baca al-Quran yang langsung

memasukan dan mempraktekan bacaan dengan cara tartil sesuai dengan kaidah

ilmu tajwid. Sedangkan menurut H. M. Nur Shodiq Achrom metode Qira’ati

adalah cara cepat membaca al-Quran yang lebih menekankan pada praktek baca

34 Zakiah Daradjat, Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam, (Jakarta: Bumi Aksara,
2011), h. 91.
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al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Sesuai dengan latar belakang atau

sejarah awal adanya metode Qira’ati ini, maka metode ini mempunyai suatu

strategi serta prinsip dalam pembelajaran.

Prinsip-prinsip dalam pembelajaran Qira’ati yang harus dipegang oleh

pendidik ;

a. Daktun (tidak boleh menuntun) Dalam hal ini ustadz-ustadzah hanya

menerangkan pokok pelajaran, memberikan contoh yang benar,

menyuruh santri membaca sesuai dengan contoh menegur bacaaan yang

salah, menunjukkan kesalahan bacaan dan memberitahukan seharusnya

bacaan yang benar.

b. Tiwasgas (teliti, waspada, dan tegas) Teliti artinya dalam memberikan

contoh atau menyimak ketika santri membaca jangan sampai ada yang

salah walaupun sepele. Waspada artinya dalam memberikan contoh

atau menyimak santri benar-benar diperhatikan ada rasa sambung dari

hati ke hati. Tegas artinya dalam memberikan penilaian ketika

menaikkan halaman atau jilid tidak boleh banyak toleransi, ragu-ragu

atau pun segan, penilaian yang diberikan benar-benar obyektif.

Sedangkan prinsip- prinsip yang harus dipegang oleh anak didik :

a. CBSA+M : Cara Belajar Santri Aktif dan Mandiri Santri dituntut

keaktifan, kosentrasi dan memiliki tanggung jawab terhadap dirinya

tetntang bacaan Al-Qur’annya. Sedangkan ustadz-ustadzah sebagai

pembimbing, motivator dan evaluator saja. Menurut Zuhairini

fenomena adanya CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif) perlu

dipertimbangkan untuk lebih mengembangkan potensi-potensi siswa

secara individual. Dalam hal ini guru bertugas memberikan bimbingan

dan pengarahan kepada siswa secara aktif. Untuk itu dalam CBSA

diharapkan yang aktif tidak hanya siswanya tetapi juga gurunya.

b. LCTB : Lancar Tepat Cepat dan Benar. Lancar artinya bacaannya tidak

ada yang mengulangulang. Cepat artinya bacaannya tidak ada yang
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putus-putus atau mengeja. Tepat artinya dapat membunyikan sesuai

denganbacaan dan dapat membedakan antara bacaan yang satu dengan

laiannnya. Benar artinya hukum-hukum bacaan tidak ada yang salah.35

Seorang pengajar Qira’ati harus melalui tahap-tahap antara lain pembinaan

yang dilakukan disetiap koordinator masing-masing, tashih guru, pembekalan

motodologi, sampai dengan PPL. Hal ini di maksudkan agar guru Qira’ati

mengajar sesuai kaidah ilmu tajwid dan bil lissanil ‘aroby, karena prinsip Qira’ati

adalah “jangan wariskan yang salah karena yang benar itu mudah”.

Adapun strategi pembelajaran agar proses dalam belajar mengajar sesuai

dengan apa yag diharapkan maka harus menggunakan strategi mengajar,

diantaranya:

1. Strategi secara umum

a. Individual atau privat atau sorongan

Santri bergiliran membaca satu persatu, satu atau dua halaman

sesuai dengan kemampuannya.

b. Klaksikal-individual

Sebagian waktu digunakan guru untuk menerangkan pokok-pokok

pembelajaran secara klasikal sekedar dua atau tiga halaman, dan

sebagian lagi untuk individual atau sorongan.

c. Klasikal-Baca Simak. Strategi ini digunakan untuk mengajarkan

membaca dan menyimak bacaan al-Quran orang lain36.  Dasar

35 https://dydyd0d0.wordpress.com/2010/01/07/penerapan-metode-qiroati-dalam-
pembelajaran-alquran/. Diakses pada tanggal 29 mei 2018.

36 M. Nur Shodiq Achrom, Pendidikan dan Pengajaran Al-Quran sistem Qaidah Qira’at,
(Malang: Pondok Pesantren Salafiyyah Shirotul Fuqoha’ II, ngembul kalipare), 1996, hlm. 11.
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yang digunakan adalah firman Allah SWT di surah Ar-Raf ayat

204:

             

Terjemahan : Dan apabila dibacakan Al Quran, Maka

dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar

kamu mendapat rahmat.

2. Strategi secara khusus

Agar kegiatan belajar mengajar al-Quran dapat berjalan dengan baik

sehingga tercapai keberhasilan yang maksimal maka perlu

diperhatikan syarat-syarat sebagai berikut:

a. Guru harus menekan kelas dengan memberi pandangan

menyeluruh terhadap semua santri sampai semuanya tenang,

kemudian mengucapkan salam dan membaca doa iftitah.

b. Pelaksanaan pelajaran selama satu jam ditambah 15 menit untuk

variasi (doa-doa harian, bacaan sholat, ikhtitam atau hafalan-

hafalan lainnya).

c. Usahakan setiap anak mendapat kesempatan membaca satu

persatu.

d. Wawasan dan kecakapan anak harus senantiasa dikembangkan

dengan sarana dan prasarana yang ada.

e. Perhatian guru hendaknya menyeluruh, baik terhadap anak yang

maju membaca maupun yang lainnya.



36

f. Penghayatan terhadap jiwa dan karakter anak sangat penting agar

anak tertarik dan bersemangat untuk memperhatikan pelajaran. Jika

ada yang diam terus dan tidak mau membaca maka guru harus

tetapmembujuknya dengan sedikit pujian.

g. Motivasi berupa himbauan dan pujian sangat penting bagi

anak,terutama anak pra TK. Anak jangan selalu dimarahi, diancam

atau ditakut-takuti, tapi kadang kala perlu dipuji dengan kata-kata

manis, didekati serta ucapan dan pendapatnya ditanggapi dengan

baik.

h. Guru senantiasa menanti kritik yang sifatnya membangun demi

meningkatkan mutu TKQ,jangan cepat merasa puas.

i. Jaga mutu pendidikan dengan melatih anak semaksimal mungkin.

j. Idealnya untuk masing-masing kelas/jilid terdiri dari:

1. Pra taman kanak-kanak : 10 anak.

2. Jilid I : 15 anak.

3. Jilid II al-Quran : 20 anak

Masing-masing dengan seorang guru

k. Agar lebih mudah dalam mengajar sebaiknya disediakan alat-alat

peraga dan administrasi belajar mengajar di dalam kelas, antara

lain:

1. Buku data siswa

2. Buku absensi siswa

3. Kartu/catatan prestasi siswa(dipegang siswa)
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4. Catatan prestasi siswa(dipegang guru).37

b. Metode Iqra

Metode Iqra adalah metode yang mengandalkan sistem pengajaran privat

(satu persatu secara individual), dan maksimal 6 orang santri untuk setiap

ustadz/ustadzah. Dalam pelaksaan sistim pengajaran melalui metode Iqra tidak

perlu lagi dieja bacaan huruf-huruf yang ada, namun langsung dibaca dengan

barisnya.38 Menurut As’ad Human, metode Iqra adalah

Metode cepat dalam membaca dan menulis huruf al-Quran, melalui bacaan
langsung sesuai barisnya masing-masing tanpa harus dieja lagi, dan kalau
pendek bacaannya (tanpa mad), maka harus dibaca pendek. Demikian pula bila
bacaannya panjang, harus diperagakan dengan bacaan panjang, dan
seterusnya.39

Mengajar metode iqra pada julid 1 dan 2 sebaiknya secara perorangan

sedangkan mengajar jilid 3 dan 6 sebaiknya secara klasikal, namun setiap siswa

diberi kesempatan membaca. Pada jilid pertama huruf dibaca langsung tanpa

mengeja dengan cepat dan tidak memanjangkan suara, pada jilid dua

diperkenalkan nama harakat, angka arab, dan bacaan mad thabi’i. Jilid tiga adalah

pendalaman jilid satu dan dua, jilid empat dikenalkan nun sukun, tanwin, mad

wajib dan mad jaiz, nun dan mim bertasydid, waw yang tidak dibaca. Jilid lima

37 http://paiunsiq-beraksi.blogspot.com/2014/10/metode-qiroati.html.Diakses 29
mei 2018.

38 Ibrahim M. Jamil, Rujukan Praktis Mengelola TKA/TQA, (Banda Aceh: LPPTKA-
BKRPRMI D.I Aceh, 2014), h. 9.

39 As’ad Human, Metode Iqra: Cara Cepat Belajar Membaca Al-Quran, (Yogyakarta:
Tunggal-Team Tadarus AMM Kotagede, 2014), h. 2.
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diajarkan cara waqaf, fawatih al suwar dan pendalaman jilid sebelumnya. Pada

jilid enam diajarkan cara membaca izhar halqi dan membaca al-Quran juz satu.40

Dalam pengajaran metode Iqra sebaiknya guru agama atau

ustadz/ustadzah perlu memperhatikan sifat-sifat yang terkandung dalam buku Iqra

yaitu: Bacaan langsung, cara belajar siswa aktif (CBSA), privat/klasikal modul

(materi/pokok bahasan), asistensi, praktis, sistematis, variatif, komunikatif, dan

fleksibel. Penggunaan metode Iqra ini sangat terencana dan terarah dimulai dari

tahaptahap pertama yaitu pengenalan huruf-huruf hijaiyyah serta anak didik

mengulanginya, anak didik bisa mahir dan mengerti pada setiap huruf.

Metode Iqra memiliki kelebihan dan kekurangan dalam proses belajar

huruf al-Quran. Adapun kelebihannya antara lain, yaitu:

a. Adanya buku (modul) yang mudah dibawa dan dilengkapi oleh
beberapa pentunjuk teknis pembelajaran bagi guru serta pendidikan
dan latihan guru agar buku Iqra ini dapat dipahami dengan baik oleh
guru, para guru dapat menerapkan metodenya dengan baik dan benar.

b. Cara belajar siswa (CBSA), siswa diberikan contoh huruf yang telah
diberi contoh huruf yang harakat sebagai pengenalan di lembar awal
dan setiap memulai belajar siswa dituntut untuk mengenal huruf
hijaiyyah tersebut. Pada permulaan, siswa langsung membaca huruf-
huruf tersebut secara terpisah-pisah untuk kemudian dilanjutkan ke
kata dan kalimat. Jika terjadi kesalahan baca, guru memberikan kode
agar kesalahan tersebut dibenarkan sendiri dengan cara mengulang
bacaan.

c. Bersifat privat (individual). Setiap siswa menghadap guru untuk
mendapatkan bimbingan langsung secara individual. Jika
pembelajaran terpaksa dilakukan secara kolektif maka guru akan
menggunakan buku Iqra klasikal.

d. Menggunakan sistem asistensi. Yaitu santri yang lebih tinggi tingkat
pembelajarannya membina siswa yang berada di bawahnya. Meski
demikian proses kelulusan tetap ditentukan oleh guru dengan melalui
ujian.

40 Dachlan Salim Zarkasi, Metode Praktis Belajar Membaca Al-Quran, (Semarang:
Yayasan Pendidikan Al-Quran Mujawwadin, 2015), h. 6
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e. Guru mengajar dengan pendekatan yang komunikatif, seperti dengan
menggunakan bahasa peneguhan saat siswa membaca benar, sehingga
siswa termotivasi, dan dengan teguran yang menyenangkan jika
terjadi kesalahan.

f. Penggunaan sistem pembelajaran yang variatif dengan cerita dan
nyanyian religius sehingga siswa tidak merasa jenuh.

g. Menggunakan bahasa secara langsung sehingga lebih mudah diingat.
Selain itu siswa tidak diperkenalkan huruf hijāiyyah terlebih dahulu
dengan asumsi menyita banyak waktu, dan menyulitkan siawa. Oleh
karena itu metode iqra bersifat praktis sehingga mudah dilakukan.

h. Sistematis dan mudah diikuti. Pembelajaran dilakukan dari yang
mudah ke yang sulit, dari yang sering didengar, yang mudah diingat
ke yang sulit didengar dan diingat.

i. Buku dengan metode ini bersifat fleksibel untuk segala umur.
Lembaganya dikenal dengan nama Taman Kanak-kanak al-Quran
(TKQ) dan Taman Pendidikan al-Quran (TPQ), yang pertama didesain
untuk anak-anak sedangkan kedua didesain untuk yang sudah dewasa
atau orang tua.

j. Bukunya mudah di dapat di toko-toko.41

Adapun kekurangan metode Iqra antara lain, yaitu:

a. Anak kurang tahu nama huruf hijaiyyah karena tidak diperkenalkan
dari awal pembelajaran.

b. Anak kurang tahu istilah atau nama-nama bacaan dalam ilmu tajwîd.
c. Tidak dianjurkan menggunakan irama murottal.42

c. Metode Nahdliyah

Metode Nahdliyah adalah salah satu metode membaca al-Quran yang

muncul didaerah, Jawa Timur. Metode ini disusun oleh sebuah lembaga

pendidikan Ma’arif cabang Tulungagung. Karena metode ini merupakan  metode

pengembangan dari metode al-Baghdady maka materi pembelajaran al-Quran

tidak jauh berbeda dengan metode Qira’ati dan Iqra’. Dan yang perlu diketahui

bahwa pembelajaran metode Nahdliyah ini lebih ditekankan pada kesesuaian dan

41 Melvin L. Silberman dan Allin Bacon, Active Learning:101 Srategiies to Teach Any
Subject, (ter. Raisul Muttaqien), (Bandung: Nusamedia dan Nuansa, 2004), h. 4

42 Ibid., h. 5



40

keteraturan bacaan dengan ketukan atau lebih tepatnya pembelajan al-Quran pada

metode ini lebih menekankan pada kode “ketukan”.

Metode ini lahir dari lembaga pendidikan Ma’arif NU Tulungagung

bersama dengan para Kyai dan para ahli di bidang pengajaran al-Quran. Metode

tersebut diberi nama “metode cepat tanggap belajar al-Quran an-Nahdliyah”.

Lahirnya metode tersebut didasari oleh beberapa pertimbangan. Pertama,

kebutuhan terhadap metode yang cepat dapat diserap oleh anak dalam belajar

membaca al-Quran sangat dibutuhkan karena padatnya kegiatan yang dimiliki

oleh hampir setiap anak yang sedang menempuh jenjang pendidikan sekolah

formal. Kedua, kebutuhan terhadap pola pembelajaran yang berciri khas

Nahdliyah dengan menggabungkan nilai salaf dan metode pembelajaran modern.

Ketiga, pembelajaran di TPQ terkait dengan pembelajaran pasca TPQ (madrasah

diniyah) sehingga keberhasilan di TPQ akan sangat berpengaruh terhadap

keberhasilan madrasah diniyah serta pemahaman ilmu-ilmu agama yang lebih

luas.43

Dalam perjalanan yang tidak begitu lama, bias dikata perkembangan

metode Nahdliyah tergolong pesat. Sejak berdiri pada tahun 1991 M. hingga

sekarang metode Nahdliyah telah berkembang pesat dan diterapkan di berbagai

daerah. Tidak hanya di kabupaten tulungagung saja, tetapi juga kabupaten-

kabupaten lainnya, baik di Jawa maupun diluar pulau Jawa bahkan metode

Nahdliyah telah menyebar hampir ke seluruh penjuru Nusantara. 44

43http://mabinannahdliyahlangitan.wordspress.com/2016/02/15/sekilas-tentang-
annahdliyah/diakses pada 20 Mei 2018.

44 Ibid.
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Adapun ciri khusus metode ini adalah :

1. Materi pembelajaran disusun secara berjenjang dalam buku paket 6

jilid.

2. Pengenalan huruf sekaligus diawali dengan latihan dan pemantapan

makharijul huruf dan sifatul huruf.

3. Penerapan kaidah tajwid dilaksanakan secara praktis dan dipandu

dengan  murottal.

4. Santri lebih dituntut memiliki pengertian yang dipandu dengan asas

CBSA melalui pendekatan keterampilan proses.

5. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan secara klaksikal untuk tutorial

dengan materi yang sama agar terjadi proses musafahah.

6. Evaluasi dilaksanakan secara kontinyu dan berkelanjutan.

7. Metode ini merupakan pengembangan dari metode baghdadiyah.

Sehingga dapat kita fahami bahwa pembelajaran baca tulis al-Quran

(BTQ) metode nahdliyah adalah suatu usaha sadar untuk menyiapkan peserta

didik dalam membaca dan menulis huruf al-Quran melalui kegiatan bimbingan,

pengajaran atau latihan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat akan

pentingnya kemampuan membaca dan menulis huruf al-Quran untuk dapat

menyakini, memahami, menghayati dan mengamalkan al-Quran sebagai kitab suci

agama islam dan dalam rangka beragama islam dengan baik dan benar yang lebih

menekankaan pada kesesuaian dan keteraturan bacaan dengan ketukan.

Adapun tujuan dari pembinaan atau pembeljaran baca tulis al-Quran

(BTQ) ini adalah agar dapat membaca kata-kata dengan kalimat sederhana dengan
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lancar dan tertib serta dapat menulis huruf dan lambang-lambang arab dengan

rapi, lancar dan benar.

d. Metode Yanbu’a

Metode Yanbu’a adalah suatu kitab Thoriqoh (metode) untuk mempelajari

baca dan menulis serta menghafal al-Quran dengan cepat,mudah dan benar bagi

anak maupun orang dewasa, yang dirancang dengan Rosm Usmaniy dan

menggunakan tanda-tanda waqof yang ada di dalam al-Quran Rosm Usmaniy,

yang dipakai di negara-negara arab dan Negara islam.

Juga diajarkan cara menulis dan membaca tulisan pigon (tulisan bahasa

Indonesia / jawa yang ditulis dengan huruf arab). Contoh-contoh huruf yang sudah

dirangkai semuanya dari lafadz al-Quran, kecuali beberapa lafadz.

Timbulnya Yanbu’a adalah suatu usulan dan dorongan alumni pondok

Tahfidh Yanbu’ul Quran, agar para alumni selalu ada hubungan dengan pondok,

disamping usulan dari masyarakat luas juga dari lembaga pendidikan Ma’arif serta

muslimat terutama dari cabang kudus dan jepara. Mestinya dari pihak pondok

sudah menolak, karena menganggap cukup metode yang sudah ada, karena

desakan yang terus menerus dan memang dipandang perlu, terutama untuk

menjalin keakraban antara alumni dengan pondok serta untuk menjaga dan

memelihara keseragaman bacaan, maka dengan tawakkal dan memohon

pertolongan kepada Allah tersusunlah kitab Yanbu’a yang meliputi Thoriqoh baca

tulis dan menghafal al-Quran.
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Adapun tujuan metode yanbu’a:

1. Ikut andil dalam mencerdaskan anak bangsa supaya bisa membaca al-

Quran dengan lancar dan benar.

2. Nasyrul Ilmi (menyebarluaskan ilmu) khususnya ilmu al-Quran.

3. Memasyarakatkan al-Quran dengan Rosm Usmaniy.

4. Untuk membetulkan yang salah dan menyempurnakan yang benar.

5. Mengajak selalu mentadarus al-Quran dan musyafahah al-Quran sampai

khatam.

Sedangkan karakteristik metode yanbu’a yaitu; a) Sangat mudah, b)

Mudah bagi pengajar, c) Mudah difahami murid, d) Simple, cepat dan tidak begitu

sulit.45

e. Metode Tartili

Metode tartili adalah suatu cara dalam pembelajaran baca tulis dengan

cepat, mudah bagi anak-anak dan orang dewasa. Dalam metode tersebut di

harapkan bagi santri atau anak didik  membaca al-Quran dengan harmonisasi

nada-nada. Allah berfirman dalam al-Quran:

1. Tartili / membaca dengan harmonisasi nada-nada (QS.Al-Muzammil:4)

           
Terjemahan:

Atau lebih dari seperdua itu. dan bacalah al-Quran itu dengan perlahan-

lahan.

45http://www.arwaniyyah.com/page/indeks.php?option=com_content&task=view&id=16
&itemid diakses pada tanggal 29 mei 2018.
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Metode tartili adalah merupakan suatu matode baca al-Quran

memperindah suara bacaan al-Quran. Hal ini tentu saja sesuai dengan makhrajnya

agar makna yang terkandung didalamnya tidak rusak dan berpindah arti.

f. Metode Kaisa

Metode kaisa adalah cara menghafal al-Quran yang berorientasi pada

hafalan dan pemahaman ayat al-Quran beserta artinya melalui gerakan atau

kinestetik yang disesuaikan dengan arti tiap ayat sehingga memberi kemudahan

bagi peserta didik untuk memahami dan mengingat setiap ayat al-Quran yang

diberikan. Metode kaisa adalah satu salah satu sekian banyak metode dalam

menghafal al-Quran, namun kekuatan metode kaisa terletak pada pendekatan agar

anak menjadi rileks saat menghafal, dan tetap mengutamakan tajwid”.

Metode kaisa merupakan pengembangan dari metode ummi sebagai salah

satu metode dalam menghafal ayat-ayat al-Quran  yang diciptakan  oleh Ustadzah

Laili Tri Lestari yang merupakan istri dari ustadz kamalludin marsus seorang

pendiri atau perintis dari sebuah wadah yang berpusat di Makassar yaitu

Arrahman Qur’anic Learning (‘AQL) Center yang dibentuk pada 1 muharram

1430 H (29 Desember 2008) ‘AQL merupakan sebuah lembaga yang dipimpin

oleh Ust, Bachtiar Nasir, Lc., MM yang memiliki gerakan islah/perbaikan dan

tajdid/pembaharuan bergerak dibidang dakwah, pendidikan, sosial, ekonomi,

kaderisasi yang bersemangat untuk mengembalikan masyarakat umum kepada al-

Quran.

Dalam penerapannya, metode kaisa tidak hanya sekedar menghafalkan

ayat-ayat al-Quran, melaikan mengetahui terjemahan yang dihafalkan dalam
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bentuk kinestetik atau gerakan, sehingga metode ini sangat menyenangkan bagi

anak.

Metode gerakan ini merupakan metode ciptaan Laili sendiri yang memang

menyukai seni. Menurutnya metode ini tercipta untuk mempermudah kaisa dalam

menghafal. Setiap kata dalam sebuah ayat diberi gerakan tertentu untuk

mempermudah kaisa menghafal dan memahami isi ayat tersebut, misalnya gunung

(jabal) digambarkan dengan kedua tangan yang meruncing membentuk segitiga,

atau api digambarkan dengan telapak tangan yang mengembang dan menguncup.

Adapun langkah pembelajaran metode kaisa, sebagai berikut:

1. Guru memberi salam.

2. Menyiapkan atau memberi aba-aba kepada santri untuk duduk rapi

persiapan untuk proses belajar mengajar.

3. Mengabsensi kehadiran santri.

4. Membaca basmalah dan doa sebelum belajar.

5. Muroja’ah atau mengulang hafalan.

6. Tambahan hafalan dengan membaca ayat perkata dengan gerakan/

kinestetik.

7. Menjelaskan hukum tajwid serta maknanya/tafsirnya.

8. Santri menghafal ayat secara berulang-ulang sampai ayat tersebut

dihafal.

9. Satu persatu santri melafalkan ayat sesuai hukum tajwidnya dan

menerjemahkan perkata.
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10. Guru menyimak hafalan ayat yang dilafalkan oleh masing-masing

santri.

11. Guru membenarkan jika ada kesalahan dengan hukum tajwid serta

artinya.

12. Setelah ayat pertama dihafal, guru membimbing santri untuk lanjut ke

ayat berikutnya dengan perlakuan yang sama.

13. Merefleksi pembelajaran dengan memberi game sambung ayat (yaitu

hafalan surat-surat secara berkesinambungan).

14. Menutup pembelajaran dengan doa senandung al-Quran dan doa

kafaratul majlis secara berjamaah.

Adapun keunggulan dan kelemahan metode kaisa, sebagai berikut:

1. Keunggulan metode kaisa

a. Melatih anak dalam mengembangkan kemampuan otak kanan

dilatih dengan gerakan, otak kiri dengan menghafal.

b. Gerakan membuat anak rileks ketika menghafal dan mudah

memahami arti setiap ayat.

c. Metode ini menarik perhatian anak untuk menghafal sehingga

suasana kelas menjadi hidup.

d. Anak mudah menghafal dan melafalkan ayat melalui nada yang

digunakan yaitu nada ummi.

e. Penekanan-penekanan nadanya disesuaikan dengan hukum

tajwidnya.
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2. Kelemahan Metode Kaisa

a. Metode ini memerlukan keterampilan khusus guru.

b. Memerlukan kesiapan dan perencanaan yang matang.

g. Metode Al-bana

Metode Al-Bana merupakan salah satu metode atau cara baru untuk belajar

Al-Qur’an, yang dipelopori atau dikembangkan oleh ustad Ambya Abu Fatin dan

Tim Al-Bana, sebagai metode atau cara untuk membantu mempermudah belajar

baca tulis Al-Qur’an.

Adapun langkah-langkah metode Al-Bana, sebagai berikut:

1. Menghafal dan menguasai huruf hijaiyah

Contohnya: menguasai dan merangkai huruf, mengenal tanda baca.

2. Melancarkan dan merangkai kata

Contohnya: merangkai kata demi kata menjadi sebuah ayat atau

potongan yang dengan mengenal huruf-huruf yang dilewati dengan bacaan; 1)

hamzah washol, 2) alif lam qomariyah dan syamsiah, 3) idhgom, 4) shifrul

mustadir dan mustahi. Membedakan pengucapan lafadz Allah yang dibaca yang

tebal dan tipis. Mengetahui prinsip dasar dalam menghentikan suatu bacaan.

Mengetahui tempat pemberhentian dan larangan berhenti; 1) waqaf, 2) washal.

3. Menguasai hukum tajwid dengan kode warna, muatan warna:

a. qalqalah (bunyi pantulan), b. ghunnah (dengung), c. idgam (bunyi lebar),

d. ikfha (bunyi lebur), e. iqbal (berubah bunyi), f. mad, g. ayat-ayat gharib.46

46 Tim Al-Bana, Metode Al-bana : 3 Langkah Mudah Belajar Membaca Al-Qur’an
Secara Mandiri (Jakarta: Bana Publishing, 2008), h. 60.
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Mengenai kode warna, tim Al-Bana memberikan warna-warna tertentu

dalam pembelajaran baca tulis Al-Qur’an untuk memudahkan seseorang dalam

pelajaran baca tulis Al-Qur’an, seperti:

1. Sukun warna hijau = tanda baca qalqalah

2. Tasydid warna merah = tanda baca ghunnah

3. Tasydid warna kuning = tanda baca idhgam tanpa ghunnah.

4. Dan seterusnya.47

D. Penelitian  Relevan

Kajian relevan digunakan untuk mencegah terjadinya kesamaan penelitian

yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan dan sebagai bukti dengan

adanya nilai orisinalitas dari penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini,

peneliti menemukan ada beberapa penelitian yang sama dan penelitian tersebut

digunakan sebagai acuan perbandiangan antara penelitian yang peneliti teliti

dengan penelitian yang telah ada sebelumnya.

1. Skripsi yang ditulis oleh Rianti mahasiswa Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu

Keguruan Institut Agama Islam Negeri Kendari Tahun 2017, yang

berjudul: “Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Meningkatkan

Minat Baca al-Quran Siswa SMP Negeri 12 Kendari”.

2. Skripsi yang ditulis oleh Hartini mahasiswa Jurusan Tarbiyah Sekolah

Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Qaimuddin Kendari Tahun 2009,

yang berjudul: “Strategi Guru Agama Islam Dalam Memberantas Buta

47 Ibid., 98.
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Baca Tulis al-Quran Pada Madrasah Ibtidaiyah Nurul Ilmi Aoma

Kecamatan Wolasi Kabupaten Konawe Selatan”.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya identik dengan judul

yang diteliti oleh penulis. Namun demikian tidak berarti penulis melakukan

duplikasi terhadap penelitian sebelumnya. Penelitian yang disebutkan di atas

hanya memiliki keidentikan dengan penelitian yang penulis lakukan, yakni

membahas tentang strategi guru dalam mengatasi kesulitan membaca al-Quran

siswa.

Adapun aspek lain memiliki perbedaan dengan penelitian yang penulis

lakukan, misalnya Rianti meneliti upaya guru meningkatkan kemampuan baca al-

Quran siswa yang telah dapat membaca al-Quran dengan baik sebelumnya,

sementara penulis meneliti tentang upaya mengatasi permasalahan siswa yang

kesulitan membaca al-Quran.

Demikian pula Hartini yang meneliti tentang upaya pengentasan buta

aksara al-Quran, sementara penulis meneliti siswa yang kesulitan membaca al-

Quran. Aspek lain juga memiliki perbedaan dengan penelitian yang penulis

lakukan, diantaranya sebab penelitian/ latar belakang, kajian teori, lokasi dan

waktu penelitian berbeda satu sama lain, serta sumber data penelitian.


