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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar belakang
Qira’at merupakan salah satu cabang ilmu dalam „Ulumul Qur‟an, namun
tidak banyak orang yang tertarik kepadanya, kecuali orang-orang tertentu saja,
biasanya kalangan akademik. Banyak faktor yang menyebabkan hal itu, diantaranya
adalah ilmu ini tidak berhubungan langsung dengan kehidupan dan muamalah
manusia sehari-hari, tidak seperti ilmu fiqih, hadis, dan tafsir misalnya, yang dapat
dikatakan berhubungan langsung dengan kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan
ilmu Qira’at tidak mempelajari masalah-masalah yang berkaitan secara langsung
dengan halal-haram atau hukum-hukum tertentu dalam kehidupan manusia. Selain
itu, ilmu Qira’at juga cukup rumit untuk dipelajari. Banyak hal yang harus diketahui
oleh peminat ilmu Qira’at ini, yang terpenting adalah pengenalan al-Qur‟an secara
mendalam dalam banyak seginya.1
Qira’at atau macam-macam bacaan al-Qur‟an telah mantap pada masa
Rasulullah saw., dan beliau mengajarkan kepada sahabat sebagaimana beliau
menerima bacaan itu dari Jibril AS. Sehingga muncul beberapa sahabat yang ahli
bacaan al-Qur‟an seperti: Ubay bin Kaab, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Tsabit, Ibnu
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Mas’ud, dan Abu Musa al-Asy’ari, mereka itulah yang menjadi sumber bacaan alQur‟an bagi sebagian besar sahabat dan tabi‟in.2
Pada masa tabi‟in seratus tahun pertama hijriyah segolongan masyarakat
mengkhususkan

diri

dalam

penentuan

bacaan

al-Qur‟an

karena

memang

memerlukannya, mereka menjadikan Qira’at sebagai ilmu pengetahuan, dan akhirnya
mereka menjadi imam Qira’at yang dianut orang dan menjadi rujukan, namun dalam
perkembangannya Qira’at mengalami masalah yang serius, sebagai akibat dari
adanya hadits yang menerangkan bahwa al-Qur‟an diturunkan dengan beberapa
wajah, banyak bermunculan versi bacaan yang semuanya mengaku bersumber dari
Rasulullah saw.
Para ulama dan ahli al-Qur‟an cepat tanggap dalam menangani masalah ini,
maka pada akhir abad ke-2 hijriyah, mereka melakukan kegiatan meneliti,
menyeleksi, dan menguji kebenaran Qira’at yang di katakan sebagai bacaan alQur‟an, Qira’at-qira’at tersebut harus memenuhi kriteria sebagai berikut3: 1) harus
mempunyai sanad yang mutawatir, yakni bacaan tersebut diterima dari guru-guru
yang terpercaya, tidak cacat dan bersambung sampai Rasulullah. 2) harus cocok
dengan rasm utsmani. 3) harus cocok dengan kaidah tata bahasa Arab.
Rasulullah saw., menyampaikan ayat-ayat yang diterimanya itu kepada para
sahabatnya juga melalui ucapan atau secara lisan. Penyampaian selanjutnya dari
sahabat kepada tabi‟in dan untuk seterusnya berlanjut dari satu generasi ke generasi
berikutnya, al-Qur‟an selalu disampaikan dengan lisan.
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Ahmad Fathoni dan Ali Zamawi, Kaidah Qira’at Tujuh, ( Jakarta:ISIQ Jakarta,1991), h.4
Ibid, h. 4
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Dalam QS. al-Isra‟/17: 9 Allah swt., telah berfirman :












   
 
Terjemahnya:
“Sesungguhnya al-Quran ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih
Lurus dan memberi khabar gembira kepada orang-orang Mu'min yang
mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.” (QS.
al-Isra‟/17:9)4
Disebutkan dalam sebuah hadits, Sabda Rasulullah saw.,:

ُعثْ َما َن

مل
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Artinya:
“Barang siapa membaca satu huruf dari Kitabullah (al-Qur`an), maka baginya
satu pahala kebaikan dan satu pahala kebaikan akan dilipat gandakan menjadi
sepuluh kali, aku tidak mengatakan ALIF LAAM MIIM itu satu huruf, akan tetapi
ALIF satu huruf, LAAM satu huruf dan MIIM satu huruf. Selain jalur ini, hadits
ini juga diriwayatkan dari beberapa jalur dari sahabat Ibnu Mas'ud. Abul Ahwas
telah meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Mas'ud, sebagian perawi merafa'kannya
(menyambungkannya sampai kepada Nabi) dan sebagian yang lainnya
mewaqafkannya dari sahabat Ibnu Mas'ud. Abu Isa berkata; Hadits ini hasan
shahih gharib dari jalur ini, aku telah mendengar Qutaibah berkata; telah
sampai berita kepadaku bahwa Muhammad bin Ka'ab al-Quradli dilahirkan pada
masa Nabi masih hidup, dan Muhammad bin Ka'ab di juluki dgn Abu Hamzah”.
(HR. Tirmidzi)5
Begitu besar keagungan al-Qur‟an sampai-sampai dalam membacanya pun
harus disertai ilmu membaca yang disebut ilmu Qira’at, karena dikawatirkan apabila
dalam membaca al-Qur‟an tidak disertai ilmunya akan berakibat berubahnya arti,
maksud serta tujuan dalam setiap firman yang tertulis dalam al-Qur‟an.
Selain ilmu Qira’at al-Qur‟an juga suatu rangkaian kalimat yang serasi satu
dengan yang lainnya. Keserasian kalimat antar kalimat, ayat antar ayat sampai kepada
surat antar surat membuat al-Qur‟an dijuluki suatu rangkain syair yang begitu indah
mustahil untuk diserupai. Dalam rangkaian Ulumul Qur‟an, keserasian dalam alQur‟an disebut munasabah al- Qur‟an.
Oleh karena perbedaan dan keragaman dialek, maka al-Qur‟an diturunkan
Allah swt., dengan berbagai dialek dan macam-macam cara membaca, sehingga
memudahkan mereka untuk membaca, menghafal dan memahaminya. Sebagaimana
Rasulullah saw., bersabda:
5
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Artinya:
“sesungguhnya al-Qur’an ini diturunkan atas tujuh huruf (cara bacaan), maka
bacalah (menurut) makna yang engkau anggap mudah”. (HR. Bukhori dan
Muslim)6
Arti Sab’atu Ahruf dalam hadits di atas mengandung banyak penafsiran dari
kalangan para ulama, hal ini disebabkan karena kata Sab’ah dan kata Ahruf
mempunyai banyak arti. Kata Sab’ah dalam bahasa Arab bisa berarti tujuh, dan bisa
juga berarti bilangan tak terbatas, sedangkan kata Ahruf adalah jamak dari Harf yang
berarti makna, wajah, kata, bahasa. Para ulama telah mencoba menafsirkan Sab’atu
Ahruf yang menurut Imam As-Suyuti tidak kurang dari empat puluh penafsiran.
Sebagai bahan rujukan dapat diambil pendapat Abul fadl Ar-Razi, yang mengatakan
bahwa arti Sab’atu Ahruf adalah tujuh wajah/bentuk maksudnya keseluruhan alQur‟an dari awal sampai akhir tidak akan keluar dari tujuh wajah.
Kajian Qira’at Sab’ah banyak diajarkan dimana-mana, akan tetapi tidak
seluruh pondok pesantren dan Lembaga Pengajian mengajarkan materi Qira’at
Sab’ah, hanya sebagian kecil yang mengajarkanya. Faktor penyebabnya adalah di
samping sulitnya dalam mempelajari Qira’at Sab’ah, ilmu Qira’at Sab’ah sendiri
sulit diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, juga faktor utamanya adalah
keterbatasan orang yang ahli di bidang ilmu Qira’at Sab’ah dan minimnya kemauan
untuk memepelajarinya baik anak-anak maupun orang dewasa.
Berangkat dari kondisi keberagamaan masyarakat di Desa Watunggarandu
Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe yang menjadi tempat sarana dalam
6
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melakukan bimbingan al-Qur‟an, peneliti melihat adanya semangat para anak-anak,
remaja, dan orang tua untuk mengikuti Bimbingan al-Qur‟an di Lembaga Pengajian
Nurul Jihad Desa Watunggarandu Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe.
Adapun yang menjadi inti pembelajaran dari pelaksanaan bimbingan al-Qur‟an
Lembaga Pengajian Nurul Jihad Desa Watunggarandu Kecamatan Lalonggasumeeto
Kabupaten Konawe ialah Bimbingan al-Qur‟an, Tilawatil Qur‟an, Qira’at Sab’ah,
serta Tartil al-Qur‟an.
Sementara itu, berdasarkan hasil observasi peneliti melihat bahwa tidak semua
santri yang mengikuti proses pelaksanaan bimbingan Qira’at Sab’ah pada Lembaga
Pengajian

Nurul Jihad berasal dari warga Desa Watunggarandu

Kecamatan

Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe. Akan tetapi ada beberapa santri yang beralamat jauh dan aktif menghadiri pelaksanaan bimbingan Qira’at Sab’ah pada
Lembaga Pengajian Nurul Jihad Desa Watunggarandu Kecamatan Lalonggasumeeto
Kabupaten Konawe.
Setelah melakukan observasi pada santri Nurul Jihad yang mengikuti proses
pelaksanaan Bimbingan al-Qur‟an. Maka peneliti menemukan adanya beberapa santri
Nurul Jihad yang mengatakan bahwa bimbingan Qira’at Sab’ah sangat sulit untuk
dipelajari. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh salah seorang santri yang sudah
lama mempelajari Qira’at Sab’ah yang berinisial “Mi”. Sementara di sisi lain,
Lembaga Pengajian Nurul Jihad senantiasa diramaikan dengan santri yang mengikuti
proses Bimbingan Qira’at Sab’ah Lembaga Pengajian Nurul Jihad di Desa
Watunggarandu Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe.

7

Berawal dari permasalahan di atas, maka peneliti sangat tertarik untuk
meneliti bimbingan Qira’at Sab’ah Lembaga Pengajian Nurul Jihad di Desa
Watunggarandu Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe. Untuk itu, peneliti
mengambil tema penelitian ini dengan judul “Strategi Bimbingan Qira’at Sab’ah
pada Lembaga Pengajian Nurul Jihad di Desa Watunggarandu Kecamatan
Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe.”.
B. Batasan dan Rumusan Masalah
1. Batasan Masalah
Mengingat luasnya ruang lingkup masalah yang akan diuraikan, maka
untuk menghindari pembiasan dalam memahami pembahasan, peneliti akan
membatasi ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :
“Strategi Bimbingan Qira’at Sab’ah pada Lembaga Pengajian Nurul Jihad di
Desa Watunggarandu Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe”
2. Rumusan Masalah
Berdasarkan dari uraian batasan masalah di atas, maka yang menjadi
rumusan masalahnya ialah :
a. Bagaimanakah strategi bimbingan Qira’at Sab’ah pada Lembaga Pengajian
Nurul Jihad yang dilaksanakan di Desa Watunggarandu Kecamatan
Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe?
b. Apa faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan
bimbingan Qira’at Sab’ah pada Lembaga Pengajian Nurul Jihad di Desa
Watunggarandu Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe?
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk :
a. Mengetahui strategi pembimbing dalam memberikan bimbingan Qira’at
Sab’ah pada Lembaga Pengajian Nurul Jihad bagi santri di Desa
Watunggarandu Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe.
b. Mengetahui faktor–faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam
memberikan bimbingan Qira’at Sab’ah pada Lembaga Pengajian Nurul Jihad
di Desa Watunggarandu Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe.
2. Manfaat Penelitian.
Manfaat yang diharapkan dapat diambil dari penelitian ini adalah :
a. Sebagai sumber referensi tambahan bagi seluruh Lembaga Pengajian
terutama bagi Lembaga Pengajian Nurul Jihad agar lebih meningkatkan
kualitas dan kegiatan-kegiatan di Lembaga Pengajian tersebut.
b. Sebagai sumber informasi bagi para orang tua agar lebih memusatkan
perhatian dan dukungannya terhadap penyelengaaran kegiatan bimbingan alQur‟an dan sebagai sumber pembelajaran bagi anak terutama dalam baca
tulis al-Quran.
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D. Definisi Operasional
Untuk lebih jelas dan terarahnya pembahasan dalam penelitian yang berjudul
“Strategi Bimbingan Qira’at Sab’ah pada Lembaga Pengajian Nurul Jihad di Desa
Watunggarandu Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe”, maka peneliti
akan membahas beberapa hal yang terdapat pada judul yakni sebagai berikut:
1. Pengertian Bimbingan
Bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang
ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, agar orang yang dibimbing dapat
mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri, dengan memanfaatkan
kekuatan individu dan semua yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan normanorma yang berlaku.7
2. Pengertian Qira’at Sab’ah
Qira’at sab’ah atau Qira’at tujuh adalah macam cara membaca al-Qur‟an
yang berbeda. disebut Qira’at tujuh karena ada tujuh imam Qira’at yang terkenal
masyhur yang masing-masing memiliki langgam bacaan tersendiri. Tiap imam
Qira’at memiliki dua orang murid yang bertindak sebagai perawi. tiap perawi
tersebut juga memiliki perbedaan dalam cara membaca al-Qur‟an, sehingga ada
empat belas cara membaca al-Qur‟an yang masyhur. Perbedaan cara membaca itu
sama sekali bukan dibuat-buat, baik dibuat oleh imam Qira’at maupun oleh
perawinya. Cara membaca tersebut merupakan ajaran Rasulullah dan memang seperti
7

Prayitno dan Erman Amti, Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konselin, Cet. I;( Jakarta: PT.
Rineka Cipta, 1999), h. 94
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itulah al-Qur‟an diturunkan. Sedikitnya, ada tujuh macam bacaan yang berkembang
di dunia Islam dalam membacakan ayat-ayat al-Qur‟an sesuai dengan dialek umat di
suatu daerah.8
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A. LEMBAGA PENGAJIAN
1.

Pengertian Lembaga Pengajian
Lembaga Pengajian

adalah suatu Lembaga Pendidikan non formal yang

bergerak di bidang pedidikan agama Islam, disamping mengajarkan al-Qur‟an juga
mengajarkan ibadah, aqidah dan akhlak.
Berdirinya Lembaga Pengajian

merupakan bagian dari gerakan dakwah

kultural yang memusatkan perhatiannya pada kalangan usia dini. Pusat kegiatannya
adalah di masjid, mushollah dan tempat-tempat kondusif lainnya. Lembaga Pengajian
memiliki hubungan historis dengan organisasi Badan Komunikasi Pemuda Remaja
Masjid Indonesia (BKPRMI) yang didirikan pada tanggal 19 Ramadhan 1397 H atau
bertepatan dengan tanggal 3 september 1977 M yang diselenggarakan di kota
Bandung oleh para pemuda remaja masjid se-Indonesia.9
“Lembaga Pengajian adalah lembaga atau kelompok masyarakat yang
menyelenggarakan Pendidikan non formal jenis keagamaan Islam yang
bertujuan untuk memberikan pengajaran bacaan, hafalan dan pemahaman alQur‟an, serta memahami dasar-dasar islam pada anak usia sekolah dasar atau
madrsaha ibtidaiyah (SD/MI)”.10

9

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, BKPRMI, (Jakarta: Khittah, 2009) h.2
Kementrian Agama, Standarisasi Nasional Mutu Pendidikan al-Qur’an, (Jakarta:
Direktorat Jendral Pendidikan Islam. 2012), h. 19
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Lembaga Pengajian

merupakan lembaga lanjutan dari pendidikan dasar

agama yang telah diberikan oleh para orang tua. Sesuai dengan namanya Lembaga
Pengajian, maka penekanannya adalah bagaimana agar anak-anak dapat membaca alQur‟an dengan baik dan benar, menjadikan kebiasaan dan kegemaran membaca alQur‟an dengan fasih menurut kaidah ilmu Tajwid ditambah dengan ilmu keagamaan.
Lembaga Pengajian

adalah sebuah sistem pendidikan al-Qur‟an dan sarana

pelayanan keagamaan non formal yang dirancang khusus berdasarkan eksperimen
pengalaman cukup lama. Sistem ini akan mampu menampung hasrat dan keperluan
belajar anak-anak, tanpa memberi beban berat pada mereka sebab materi pelajaran
diformat dengan mudah dan sederhana sehingga punya daya tarik tersendiri
khususnya bagi anak didik.
2.

Landasan Keberadaan Lembaga Pengajian
Keberadaan Lembaga Pengajian al-Qur‟an di Indonesia menempati dasar

yang kokoh, hal itu merupakan realisasi dari keputusan Kementrian Agama RI, dan
Lembaga Pengajian al-Qur‟an merupakan program pemerintah.
Dasar keberadaan Lembaga Pengajian

berdasarkan al-Qur‟an, Hadits,

Halaqoh Ulama dan berdsarkan perundang-undangan yang berlaku adalah :

13

a.

Berdasarkan al-Qur’an

Al-Qur‟an merupakan sumber kebenaran yang hakiki bagi seluruh umat Islam.
Seperti yang digunakan sebagai dasar terbentuknya Taman Pendidikan al-Qur‟an oleh
KH. As‟ad Humam.
Allah swt., berfirman dalam Q.S. al-Tahrim/66:6

  
  









   
   
Terjemahnya:
“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”.(Q.S. al-Tahrim/66:6).11
Dari ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kita harus selalu menjaga
diri dan keluarga kita dari api neraka, hal tersebut hanya dapat dilakukan dengan cara
memberikan pemahaman kepada anak-anak bahwa untuk dapat menjaga diri kita dari
neraka, maka kita harus senantiasa menuntut ilmu agama dan memperdalam
Pendidikan serta pengajaran tentang al-Qur‟an.
Dalam Surah lain Allah swt., berfirman pada QS. al-Muzammil/73:4, Allah
swt., juga menjelaskan bahwa :

11

Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahan, op. cit, h. 560
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Terjemahnya:
Atau lebih dari seperdua itu. dan Bacalah al-Quran itu dengan perlahanlahan.12
Ditambahkan lagi dalam firmannya yang lain QS. al-Qiyamah/ 75:16.




  



Terjemahnya :
Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk (membaca) al-Quran Karena
hendak cepat-cepat (menguasai)nya.13
Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa ketika kita membaca al-Qur‟an harus
benar dan dibaca dengan pelan-pelan, hal itu dilakukan agar kita dapat mengetahui
makna ayat yang kita baca dan dapat menjaga lisan kita dari bacaan yang salah.
Supaya mendapat nilai pahala dari Allah swt.
b.

Berdasarkan hadits dari Rasulullah saw.
Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk dapat menanamkan keimanan,

keislaman dan ketaqwaan sejak dini. Salah satu cara yang ditawarkan oleh Rsulullah
saw., adalah dengan memberikan pengajaran membaca al-Qur‟an, hal tersebut
tercantum dalam salah satu hadits beliau yang diriwayatkan oleh Utsman bahwa
Rasulullah saw., bersabda.

12

Ibid, h. 574

13

Ibid, h. 577
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Artinya:
“Orang yang paling utama diantara kalian adalah seorang yang belajar alQur’an dan mengajarkannya” (Dikeluarkan oleh Imam Bukhari Rahimahullahu
Ta’ala)”.
Dari hadits tersebut Rasulullah saw., menjelaskan bahwa agar dapat menjadi
orang yang terbaik, maka sejak kecil kita harus mulai belajar dan mengkaji al-Qur‟an
dan setelah kita paham isi dan kandungannya kemudian kita ajarkan kepada orang
yang belum memahaminya.
c.

Halaqoh Ulama
Dalam muqoddimah Ibnu Khaldun dan Ibnu Sina sebagaimana yang

dinyatakan bahwa pengajaran al-Qur‟an haruslah mendapat prioritas yang pertama
diajarkan kepada anak. Lisan yang sudah mampu membaca al-Qur‟an dan
menjadikan al-Qur‟an sebagai bacaan sehari-hari secara otomatis aqidah mengalir dan
tertanam kokoh dalam kalbunya. Inilah pentingnya keberadaan LPQ yang berusaha
menanamkan keimanan dan kemampuan membaca al-Qur‟an kepada anak-anak
sedini mungkin.14
d.

Aturan Perundang-Undangan
Dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II

pasal 3 menyebutkan “Bahwa tujuan Pendidikan Nasional adalah mengembangkan
potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada

14

As‟ad Humam dkk, Pedoman Pengelolaan, Pembinaan Dan Pengembangan Membaca,
Menulis Dan Memahami al-Qur’an, (Yogyakarta: LPTQ Tem Tadarrus AMM, 1995), h.9
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Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu cakap, kreatif, mandiri dan
menjadi negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. 15
Dalam pelaksanaannya, Pendidikan al-Qur‟an disusun dengan landasan
yuridis sebagai berikut :
1) Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (sisdiknas) nomor 20 tahun 2003.
2) Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional
Pendidikan.
3) Peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan
Pendidikan kegamaan.
4) Suratkeputusan bersama menteri dalam negeri dan menteri agama nomor 128 dan
44 A tahun 1982 tentang usaha peningkatan kemampuan baca tulis huruf alQur‟an bagi umat islam dalam rangka peningkatan penghayatan dan pengamalan
al-Qur‟an dalam kehidupan sehari-hari.
5) Instruksi Menteri Agama RI nomor 3 tahun 1990 tentang pelaksanaan upaya
peningkatan kemampuan baca tulis al-Qur‟an.16
Demikian juga halnya dengan surat Keputusan Kementrian Agama Dalam
Negeri dan Menteri Agama RI no 128 tahun 1982 dan Keputusan Menteri Agama No.
3 tahun 1990, yaitu “usaha-usaha peningkatan kemampuan baca tulis al-Qur‟an bagi
umat Islam dalam rangka meningkatkan penghayatan dan pengamalan al-Qur‟an
dalam kehidupan sehari-hari.
3.

Tujuan Dan Target Lembaga Pengajian
Secara umum tujuan dari Lembaga Pengajian adalah untuk menyiapkan anak

didiknya menjadi generasi Qur‟ani yang seluruh aktifitas hidupnya didasari oleh alQur‟anul karim, yaitu generasi yang mencintai al-Qur‟an, komitmen dengan al15

Undang-undang RI. Sistem Pendidikan Nasional. 2003
Kementrian Agama, Pedoman Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak al-Qur’an
(TKA/TKQ) Dan Taman Pendidikan al-Qur’an (TPA/TPQ,), (Jakarta, Direktorat Jendral Pendidikan
Islam 2012), h. 2-3
16

17

Qur‟an dan menjadikan al-Qur‟an sebagai bacaan dan sebagai pandangan hidup
sehari-hari.
Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, bimbingan al-Qur‟an tersebut harus
memiliki target yang kemudian akan dijadikan sebagai acuan untuk mengukur dan
mengetahui apakah proses pembelajaran yang dilakukan selama masa waktu yang
ditentukan berhasil atau tidak. Seperti halnya apakah santri dapat memebaca alQur‟an dengan baik dan benar sesuai dengan ilmu Tajwid, dapat melagukan alQur‟an, dapat mengerjakan shalat dengan baik dan benar serta terbiasa hidup dalam
suasana yang Islami, dapat menulis huruf-huruf al-Qur‟an, dapat menghafal surahsurah pilihan dan do‟a sehari-hari.
Untuk tercapainya tujuan tersebut di atas, maka bimbingan al-Qur‟an harus
mempersiakan tujuan operasionalnya yang kemudian menjadi tolak ukur penilaian
terhadap lulus tidaknya para santri tersebut. Dalam waktu yang ditentukan anak
didiknya akan memiliki kemampuan :
1) Dapat membaca al-Qur‟an dengan baik dan benar sesuai dengan kaedah-kaedah
ilmu Tajwid.
2) Dapat melaksanakan shalat dengan baik dan terbiasa hidup dalam suasana yang
islami dalam kehidupan sehari-hari.
3) Hafal beberapa surah pendek, ayat-ayat pilihan dan do‟a sehari-hari.
4) Dapat menulis huruf al-Qur‟an.17

17

As‟ad Humam dkk, Pedoman Pengelolaan, Pembinaan Dan Pengembangan Membaca,
Menulis Dan Memahami al-Qur’an, (Yogyakarta: LPTQ Team Tadarrus AMM, 1995), h. 14-15
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4.

Materi Pelajaran Lembaga Pengajian
Berdasarkan tujuan dan target yang telah disebutkan, maka materi yang akan

disampaikan dapat dibagi menjadi dua yaitu materi pokok dan materi penunjang.
Materi pokok adalah materi yang harus betul-betul dikuasai oleh para santri dan
menjadi tolak ukur untuk menentukan lulus tidaknya santri tersebut. Sedangkan
materi penunjang adalah materi yang cukup penting dalam proses pembelajaran, akan
tetapi belum bisa menjadi tolak ukur lulus tidaknya santri tersebut.
a.

Materi Pokok
Berdasarkan tujuan utama dari didirikannya Lembaga Pengajian yakni

menyiapkan santri menjadi generasi yang dapat membaca al-Qur‟an dengan baik dan
benar dan mengamalkan al-Qur‟an dalam kehidupan sehari-harinya, maka yang
digunakan sebagai materi pokok adalah mampu membaca al-Qur‟an dengan
menggunakan buku pegangan yang wajib dimiliki oleh para santri. Contoh buku yang
digunakan yaitu buku Iqra‟ jlid 1-6 karangan As‟ad Humam, Sistem Qira’ati jilid 1-6
karangan H. Dachlan Salim Zarkasyi, Buku Qira’ati karangan Andi Suriadi, dan
kitab suci al-Qur‟an.
b.

Materi Penunjang
Materi penunjang adalah materi pelengkap atau tambahan dari materi pokok.

Menurut peneliti, materi penunjang merupakan materi tambahan akan tetapi memiliki
porsi yang sangat penting dalam pencapaian dari tujuan awal suatu Bimbingan alQur‟an. Adapun yang termasuk materi penunjang adalah :
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1) Hafalan surat-surat pendek.
Hafalan surat-surat pendek ini diharapkan bisa menjadi amalan dalam
mengerjakan shalat. Surat pendek yang dapat dihafal oleh para santri minimal
12 surat yakni dimulai dari (QS. al-„Ashr) sampai dengan (QS. al-Naas).
Materi hafalan bacaan shalat ini, walaupun dimasukkan kedalam
materi penunjang akan tetapi proses penyampaiannya termasuk dalam materi
yang diutamakan.
2) Hafalan doa‟ sehari-hari
Dengan menghafal do‟a sehari-hari, santri diharapkan akan terdorong untuk
bisa hidup dalam suasana yang islami. Dalam hal ini ada beberapa macam
do‟a yang diajarkan di Lembaga Pengajian antara lain :
1. Do‟a kebaikan dunia akhirat





Artinya:
Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat
dan peliharalah kami dari siksa neraka.18
2. Do‟a kepada kedua orang tua.



Artinya:
Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, 19

18

Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: CV Penerbit
Diponegoro, 2007), h.31
19
Ibid, h. 571
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3. Do‟a makan

ِ
ِ
اب الـنَّا ِر
ُ َّال
َ  َوقنَا َع َذ،يما َرَزقـْتَـنَا
َ له َّم بَا ِر ْك لَنَا ف
Artinya :
Ya Allah, berkahilah kami dalam rezeki yang telah Engkau berikan
kepada kami dan peliharalah kami dari siksa api neraka.”20
4. Do‟a setelah makan

ِِ
َّ ِ
ين
َ ال
َ ْح ْمـ ُد هلل الذي أَط َْع َمنـا َو َس َقانَا َو َج َعلْنَا ُم ْسلم

Artinya :
Segala puji bagi Allah yang memberi kami makan dan minum serta
menjadikan kami memeluk agama Islam.21
3) Menghafal ayat-ayat pilihan

Ayat-ayat pilihan yang dimaksudkan adalah ayat yang dianggap
penting dan sesuai dengan pertumbuhan mental dan pendidikan anak-anak.
Para santri diharapkan dapat menghafal ayat-ayat sebagai berikut:
a) QS. Al-Baqarah ayat 255 (ayat kursi) manfaatnya siapa yang membaca
ayat Kursi dengan istiqomah insya allah akan diamankan dari godaan
syaitan dan kejahatan raja-raja (pemerintah) yang kejam, diselamatkan dari
kejahatan manusia dan kejahatan binatang yang memudharatkan.
Terpelihara dirinya dan keluarganya, anaknya, hartanya, rumahnya dari
kecurian, kebakaran dan kekerasan.

20

Alustadz,
Do‟a
Sebelum
Makan
Dan
Sesudah
Makan
(Online)
(http://alustadz.blogspot.com/2013/03/doa-sebelum-dan-sesudah-makan.html, diakses 26 Juni 2014)
2014.
21
Al-ustadz, ibid, 2014
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b) QS. Luqman ayat 12-19 manfaatnya adalah agar anak senantiasa berbakti
kepada orang tuanya, menjadi anak yang pintar, dan menjadi generasi yang
Islami dan senatiasa bertakwa kepada Allah.
B. BIMBINGAN QIRA’AT SAB’AH

1. Pengertian Bimbingan
a) Bimbingan Secara Etimologi
Secara etimologi bimbingan adalah (terjemahan dari kata “guidance”)
yang kata dasarnya “guide” yang berarti: Menunjukkan jalan, Memimpin,
Memberi petunjuk, Mengatur, Mengarahkan, Memberikan nasehat.22
b) Bimbingan Secara Terminologi
“Bimbingan adalah proses layanan yang diberikan kepada individuindividu guna membantu mereka memperoleh pengetahuan dan keterampilanketerampilan yang diperlukan dalam membuat pilihan-pilihan, rencana-rencana,
dan interpretasi-interpretasi yang diperlukan untuk menyesuaikan diri yang
baik”.23
M. D. Dahlan, dkk dalam Ruslan A. Gani mengatakan bahwa bimbingan yaitu
bantuan terhadap individu yang dilakukan secara kontinu, agar individu tersebut
dapat memahami dirinya, sehingga ia dapat mengarahkan diri dan dapat bertindak
wajar sesuai dengan tuntutan dan keadaan masyarakat.24

22

Ibid, h. 16
Prayitno dan Erman Amti, Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konselin, op. cit, h. 94
24
Ruslan A. Gani, Bimbingan Karir, (Bandung : Angkasa Bandung. 1992), h. 2
23

22

Bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang
ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, agar orang yang dibimbing dapat
mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri, dengan memanfaatkan
kekuatan individu dan semua yang ada dan dapat dikembangkan berd asarkan normanorma yang berlaku25
Dari beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli, maka dapat
diambil kesimpulan tentang pengertian bimbingan yang lebih luas, bahwa bimbingan
adalah suatu proses pemberian bantuan kepada individu secara berkelanjutan dan
sistematis, yang dilakukan oleh seorang ahli yang telah mendapat latihan khusus
untuk itu, dimaksudkan agar individu dapat memahami dirinya, lingkungannya serta
dapat mengarahkan diri dan menyesuaikan diri dengan lingkungan untuk dapat
mengembangkan potensi dirinya secara optimal untuk kesejahteraan dirinya dan
kesejahteraan masyarakat.
Sehingga dengan adanya bimbingan yang dikemas dalam keagamaan yang
berlaku secara berkembang, dapat membantu seluruh remaja dan anak-anak untuk
pengembangan baca tulis al-Quran khususnya di Desa Watunggarandu Kecamatan
Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe.

25

Prayitno, Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling, op. cit., h. 99
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2.

Pengertian Qira’at
Qira’at adalah bentuk jamak dari kata Qira’at ( )ق راءةyang merupakan isim

masdar dari Qara’a ()قرأ, yang secara bahasa berarti bacaan.26 Secara istilah AlZarqani mengemukakan definisi Qira’at sebagai berikut:
“Suatu mazhab yang dianut oleh seorang imam Qira’at yang berbeda dengan
lainnya dengan pengucapan al-Qur‟an al-Karim serta sepakat riwayat-riwayat
dan jalur-jalur dari padanya, baik perbedaan dari pengucapan maupun alam
pengucapan keadaan-keadaannya.27
Qira’at yaitu suatu ilmu untuk mengetahui cara pengucapan lafadz-lafadz alQur‟an, baik yang disepakati maupun di-ikhtilaf-kan oleh para ahli Qira’at, seperti:
hazf (membuang huruf), isbat (menetapkan huruf), tahrik (memberi harakat), washl
(menyambungkan huruf), ibdal (menggantikan huruf atau lafadz tertentu), dan lainlain yang diperoleh oleh indra pendengaran.”28
Sedangkan menurut Ibn Al-Jazari Qira’at adalah ilmu yang menyangkut caracara mengucapkan kata-kata al-Qur‟an dan perbedaan-perbedaannya dengan cara
menisbatkan kepada penukilnya. 29
Menurut al-Qasthalani, Qira’at adalah suatu ilmu yang mempelajari hal-hal
yang disepakati atau diperselisihkan ulama yang menyangkut persoalan lughat,

26

Amri dan Marlina Gazali, dkk, Ulumul Qur’an, (Makassar: Membumi Publishing, 2009),

h.59
27

Abd Al-azim Al-Zarqani, Ulumul Qur’an Jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), h.412
Hasanuddin AF, Perbedaan Qira’at dan Pengaruhnya Terhadap Istinbath Hukum dalam
Al-Qur’an, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1995), h. 112
29
Rosihon Anwar, Ulumul Qur’an, (Bandung : Pustaka Setia, 2000), h.147
28
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hadzaf, I’rab, itsbat, fashl, dan washl yang kesemuanya diperoleh secara
periwayatan.30
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Qira’at
adalah ilmu yang membahas tentang tata cara pengucapan al-Qur‟an yang benar
dengan lahja/dialek yang berbeda-beda, yang sanadnya shahih, sesuai dengan rasm
utsmani, sesuai dengan tata bahasa arab yang benar.
3.

Sebab-Sebab Timbulnya Perbedaan Qira’at
“Menurut Muhammad Mustofa Azami yang dikutip oleh Muhammad Alifuddin
bahwa “ilmu Qira’at yang benar awalnya diperkenalkan oleh Nabi Muhammad
saw., sendiri. Teks al-Qur‟an diturunkan (diwahyukan) dalam bentuk lisan dan
mengumumkannya dengan lisan pula, berarti Nabi secara otomatis menyediakan
teks dan cara pengucapan kepada umatnya. Keduanya merupakan satu-kesatuan
yang tak terpisahkan”.31

Lalu mengapa terjadi perbedaan Qira’at? Azami mengungkapkan hal ini
sebagai berikut: Sebelum Islam berkembang luas, maka dialek Quraisy adalah satusatunya dialek yang biasa digunakan oleh Nabi khususnya ketika beliau masih
bermukim di Makkah. Namun ketika beliau berada di Madinah, terlebih lagi ketika
ekspansi Islam semakin meluas dan melintasi belahan wilayah Arab lain dengan suku
bangsa dan dialek baru, kondisi tersebut menjadikan dialek kaum Quraisy sulit untuk
dipertahankan sebagai satu-satunya dialek yang berlaku. Qira’at sebenarnya telah
muncul sejak zaman Nabi walaupun pada saat itu Qira’at bukan merupakan sebuah
disiplin ilmu, ada beberapa riwayat yang dapat mendukung asumsi ini, yaitu :

30
31

Ibid, h. 148
Muhammad Alifuddin, Ulum Al-Qur’an, (t.t: Yayasan Sipakarennu Nusantara, 2009), h.164
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Muslim dalam kitab sahihnya mengutip hadis berikut ini:
Artinya :
“Dari Ubay bin Ka'ab ra. bahwasanya Rasulullah saw. berada di Bani Ghifar,
datanglah Jibril as. berkata : "Sesungguhnya Allah Yang Maha Mulia dan
Maha Besar menyuruh engkau untuk membacakan al-Qur'an kepada umatmu
atas satu huruf (Qira'at). Beliau bersabda : "Aku memohon kepada Allah akan
maaf dan ampunan-Nya, karena sesungguhnya umatku tidak mampu atas yang
demikian itu". Jibril datang yang kedua kalinya dan berkata : "Sesungguhnya
Allah Yang Maha Mulia dan Maha Besar menyuruh engkau agar membacakan
al-Qur'an kepada umatmu atas dua huruf (Qira'at)". Beliau bersabda : "Aku
mohon kepada Allah akan ma'af dan ampunan-Nya, karena sungguh umatku
tidak mampu atas yang demikian itu". Kemudian Jibril datang pada beliau
untuk yang ketiga kalinya, lalu berkata : "Sesungguhnya Allah Yang Maha
Mulia dan Maha Besar memerintahkan engkau untuk membacakan al-Qur'an
kepada umatmu atas tiga huruf (Qira'at). Beliau bersabda : "Sesungguhnya
umatku tidak mampu atas yang demikian itu". Kemudian Jibril datang kepada
beliau yang keempat kalinya, lalu ia berkata : "Sesungguhnya Allah Yang
Maha Mulia dan Maha Besar memerintahkan engkau untuk membacakan alQur'an kepada umatmu atas tujuh huruf (Qira'at), huruf (Qira'at) manapun
(dari tujuh itu) yang mereka baca maka mereka telah betul".(Hadits ditakhrij
oleh An Nasa'i.)32
4.

Pengertian Qira’at Sab’ah
Qira’at sab’ah atau Qira’at tujuh adalah cara membaca al-Qur‟an yang

berbeda. disebut Qira’at tujuh karena ada tujuh imam Qira’at yang terkenal masyhur
yang masing-masing memiliki langgam bacaan tersendiri. Tiap imam Qira’at
memiliki dua orang murid yang bertindak sebagai perawi. tiap perawi tersebut juga
memiliki perbedaan dalam cara membaca al-Qur‟an. sehingga ada empat belas cara
membaca al-Qur‟an yang masyhur. Perbedaan cara membaca itu sama sekali bukan
dibuat-buat, baik dibuat oleh imam Qira’at maupun oleh perawinya. cara membaca
tersebut merupakan ajaran Rasulullah dan memang seperti itulah al-Qur‟an

32

Achmad Sunarto, Himpunan Hadits Qudsi, (t.t: Setia Kawan Grafis, 2000), h. 9
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diturunkan. Sedikitnya, ada tujuh macam bacaan yang berkembang di dunia Islam
dalam membacakan ayat-ayat al-Quran sesuai dengan dialek umat di suatu daerah.33
Qira’at bukanlah hasil dari ijtihad para ulama, karena ia bersumber dari
Rasulullah saw., Dengan perkataan lain, periwayatan yang bermuara kepada Nabi
Muhammad saw., merupakan sumber asli serta sumber satu-satunya bagi Qira’at alQur‟an. Karena itu jelaslah kiranya, bahwa Qira’at al-Qur‟an bersifat tawfiqiyah dan
bukan bersifat ikhtiariyyat.34 Namun untuk membedakan mana Qira’at yang berasal
dari Rasulullah saw., dan mana yang bukan, maka para ulama menetapkan pedoman
atau persyaratan tertentu. Ada 3 persyaratan bagi Qira’at al-Qur‟an untuk dapat
digolongkan sebagai Qira’at shahih, yaitu:
a.

Qira’at itu sesuai dengan bahasa arab.

b.

Qira’at itu sesuai dengan mushaf-mushaf usmani .

c.

bahwa shahih sanadnya, baik diriwayatkan dari imam Qira’at yang tujuh dan
yang sepuluh, maupun dari imam-imam Qira’at yang berterima selain mereka.35
Kata Sab’ah artinya adalah imam-imam Qira’at yang tujuh. Mereka itu

adalah: Abdullah bin Katsir ad-Dari (w. 120 H), Nafi bin Abdurrahman bin Abu
Naim (w. 169 H), Abdullah al-Yashibi (q. 118 H), Abu „Amar (w. 154 H), Ya‟qub
(w. 205 H), Hamzah (w. 188 H), Ashim ibnu Abi al-Najub al-Asadi.36

33

(online)http://www.jadipintar.com/2013/07/Pengertian-Qira-ah-Sab-ah-danKronologisnya.html, diakses tgl 21 oktober 2015
34
Hasanuddin AF, Perbedaan Qira’at dan Pengaruhnya Terhadap Istinbath Hukum dalam
adl-Qur’an, op, cit., h. 112
35
H. Ramli Abdul Wahid, Ulumul Qur’an 1, cet 1;(Jakarta: Rajawali, 1993), h. 118
36
Amri dan Marlina Gazali, dkk, Ulumul Qur’an, op. cit., h.61
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Bahwa yang di maksud dengan Sab’ah Ahruf adalah tujuh bahasa dari
bahasa-bahasa terkenal di kalangan bangsa Arab, tetapi maknanya tidak berbeda,
yaitu; Quraish, Huzayl, Saqif, Hawazin, Kinanat, Tamim, dan Yaman. (beda dialek
namun satu makna)37
Pendapat lain mengatakan bahwa Sab’ah Ahruf di maknai Qira’at Sab’ah
(tujuh bacaan) yang secara khusus dihimpun oleh ibn Mujahid. Pendapat ini yang
biasa diasumsikan oleh kebanyakan

orang awam, dan ini di anggap sebagai

kebodohan yang memalukan sebab fakta membuktikan bahwa varian bacaan yang
berkembang di kalangan kaum muslimin melebihi angka yang di maksud.38
Adapun ketujuh imam Qira’at yang masing-masing di sertai dengan dua
orang perawi adalah sebagai berikut39
a. Nafi‟ (70H-169H), perawi imam Nafi‟:
1. Qalun (120-220H)
2. Warsy (110-197H)
b. Ibnu kasir (45H-120H), perawi Imam Kasir:
1. Al-Bazzi (170H-250H)
2. Qunbul (195H-250H)
c. Abu Amr (68H-154H), para perawi imam Abu Amr:
1. Ad-duri (246H)
2. As-susi (261H)
d. Ibnu „Amir (21H-118H), para perawi imam ibnu amir:
1. Hisyam (153H-245H)
2. Ibnu Zakwan (173H-242H)
e. „Asim (128H), para perawi imam „Asim:
1. Syu‟bah (95H-193H)
2. Hafs (90H-180H)
f. Hamzah (80H-156), para perawi imam Hamzah:
1. Khalaf (150H-229H)
2. Khallad (220H)
37

Ahmad Fathoni dan Ali Zamawi, Kaidah Qira’at Tujuh, op, cit., h. 2
Mohammad Nor Ichwan, Memahami Bahasa Al-Qur’an refleksi atas persoalan linguistik,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2002), h. 315
39
Ahmad Fathoni dan Ali Zamawi, Kaidah Qira’at Tujuh, op. cit., h. 6-11
38
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g. Al-Kisai (189H), para perawi imam al-kisai;
1. Abu haris (240H)
2. Ad-duri.
Istilah Qira’at yang biasa digunakan adalah cara pengucapan tiap kata dari
ayat-ayat al-Quran melalui jalur penuturan tertentu. Jalur penuturan itu meskipun
berbeda-beda karena mengikuti aliran (mazhab) para imam Qira’at, tetapi semuanya
mengacu kepada bacaan yang disandarkan oleh Rasulullah saw.

5.

Bentuk-bentuk Qiraat Sab’ah
Bentuk-bentuk Qira’at sab’ah dilihat dari Lahjah (dialek/bunyi), karena

adanya perbedaan dari berbagai unsur etnik yang hidup dimasa Nabi di antaranya:.40

a. Tafkhim (penyahduan bacaan)
b.

Tarqiq (pelembutan)

c.

Imla (pengejaan)

d.

Madd (panjang nada)

e.

Qasr (pendek nada)

f.

Tasydid (penebalan nada)

g.

Takhfif (penipisan nada).

Contoh perbedaan Qira’at yang paling sering kita jumpai adalah imaalah.
Pada beberapa lafal al-Qur‟an, sebagian orang Arab mengucapkan vocal 'e' sebagai
ganti dari 'a'. Misalnya, ucapan 'wadl-dluhee wallaili idza sajee. Maa wadda'aka

40

h.100

M. Quraish Shihab, dkk, Sejarah dan Ulumul Qur’an, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001)
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rabuka wa maa qolee'. Kendati masing-masing imam punya beberapa lafal bacaan
yang berbeda, dalam mushaf yang kita pakai sehari-hari tidak terdapat tanda
perbedaan bacaan itu. Perbedaan lafal bacaan ini hanya bisa kita temui dalam kitabkitab tafsir yang klasik. Biasanya, dalam kitab-kitab klasik tersebut, akan ditemukan
penjelasan tentang perbedaan para imam dalam membaca masing-masing lafal itu.
Menurut berbagai literatur sejarah, perbedaan dalam melafalkan ayat-ayat al-Quran
ini mulai terjadi pada masa Khalifah Usman bin Affan. Ketika itu, Usman
mengirimkan mushaf ke pelosok negeri yang dikuasai Islam dengan menyertakan
orang yang sesuai Qira‟atnya.

Perbedaan cara membaca itu sama sekali bukan dibuat-buat, baik dibuat oleh
imam Qira’at maupun oleh perawinya. cara membaca tersebut merupakan ajaran
Rasulullah saw., dan memang seperti itulah al-Qur‟an diturunkan.

6.

Contoh Bacaan Qira’at Sab’ah Imam Nafi
(Q.S Al-Baqarah:2)
1) Bacaan Riwayat Qalun







  
 Tahqiq Hamzah Mufrad
Contoh: YU‟MINUWNA..
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 Takhfif Lam
Contoh: ASSHOALAA..







  
 Sukun mim jama
Contoh: RAZAQNAAHUM..
2) Bacaan Riwayat Warsy







  
 Ibdal Hamzah Mufrad, Yakni Hamzah Di Ibdalkan (Diganti) Dengan Waw
Contoh: YUWWMINUWWNA..








  
 Taghlizh Lam
Contoh: ASSHOLOOTA
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 Mempunyai 2 Wajah, Yaitu Sukun Mim Jama Dan Shila Mim Jama Ketika
Washal
Contoh: RAZAQNAAHUMUW..

(Q.S AD-DUHA:1,2,3)
Bacaan Riwayat Warys

 
 Dalam bacaan lain ha (fathah) di-imalahkan, yaitu antara fathah dan kasrah.
Contoh: WADDHUHEE..

   
 Dalam bacaan lain ja (fathah) di-imalahkan, yaitu antara fathah dan kasrah.
Contoh: IZAASAJEE..

    

 Dalam bacaan lain laa (fathah) di-imalahkan, yaitu antara fathah dan kasrah.41
Contoh: WAMAAQOLEE...

(Q.S Al-Ahzab ayat:40)

    
   




41



Muhammad Gufron, dan Rahmawati, Ulumul Qur’an, Cet I, Op,Cit, h.49
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1. Bacaan Riwayat Qalun



Mad munfasil dibaca qasar (2 harakat).



Mim jama’ dibaca sukun.



Ta’-nya dikasrah.



Dengan hamzah, maka mad muttasil dibaca Tawassut
(4harakat).

2. Bacaan Riwayat Warsy
  
Dibaca An-Naql
(Muhammadunaba…..)
  
Mad munfasil dibaca tul
(6 harakat).
  Mempunyai 2 Wajah,
Yaitu Sukun Mim Jama Dan Shila Mim Jama Ketika Washal

Ta’-nya dikasrah.
  
Huruf lein boleh dibaca 2 wajah: tawassut dan
tul:
 Syaiii…
 Syaiiiiii…..
7.

Sejarah Qira’at Sab’ah
Jenis Qira’at yang muncul pertama kali adalah Qira’at Sab'ah. Qira’at ini

telah akrab di dunia akademis sejak abad ke-2 H. Namun, pada masa itu, Qira’at
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sab'ah ini belum dikenal secara luas di kalangan umat Islam. Yang membuat tidak
atau belum memasyarakatnya Qira’at tersebut adalah karena kecenderungan ulamaulama saat itu hanya memasyarakatkan satu jenis Qira’at dengan mengabaikan
Qira’at yang lain, baik yang tidak benar maupun dianggap benar. Abu Bakar Ahmad
atau yang dikenal dengan Ibnu Mujahid menyusun sebuah kitab yang diberi nama
Kitab Sab'ah. Oleh banyak pihak, kitab ini menuai kecaman sebab dianggap
mengakibatkan kerancuan pemahaman orang banyak terhadap pengertian 'tujuh kata'
yang dengannya al-Quran diturunkan. Kitab Sab'ah disusun Ibnu Mujahid dengan
cara mengumpulkan tujuh jenis Qira’at yang mempunyai sanad bersambung kepada
sahabat Rasulullah saw., terkemuka, Mereka adalah :

a.

Abdullah bin Katsir al-Dariy dari Makkah

b.

Nafi' bin Abd al-Rahman ibn Abu Nu'aim dari Madinah

c.

Abdullah al-Yashibiyn atau Abu Amir al-Dimasyqi dari Syam

d.

Zabban ibn al-Ala bin Ammar atau Abu Amr dari Bashrah

e.

Ibnu Ishaq al-Hadrami atau Ya'qub dari Bashrah

f.

Ibnu Habib al-Zayyat atau Hamzah dari Kufah

g.

Ibnu Abi al-Najud al-Asadly atau Ashim dari Kufah.

Ketika itu, Ibnu Mujahid menghimpun

Qira’at-qira’at mereka. Ia

menandakan nama Ya'qub untuk digantikan posisinya dengan al-Kisai dari Kufah.
Pergantian ini memberi kesan bahwa ia menganggap cukup Abu Amr yang mewakili
Bashrah. Sehingga, untuk Kufah, ia menetapkan tiga nama, yaitu Hamzah, Ashim,
dan al-Kisai. Meskipun di luar tujuh imam di atas masih banyak nama lainnya,
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kemasyhuran tujuh imam tersebut semakin luas setelah Ibnu Mujahid secara khusus
membukukan Qira’at-qira’at mereka.
Pada tujuh imam Qira'at tersebut masing-masing memiliki 2 orang murid
yang bertindak sebagai perawi. tiap perawi tersebut juga memiliki perbedaan dalam
cara membaca al-Quran. adapun perbedaan cara membaca tersebut, tidaklah sematamata karena dibuat-buat baik oleh imam maupun perawinya. cara membaca tersebut
merupakan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah saw., dan memang
seperti itulah al-Quran diturunkan.42
Adapun mengenai makna dari " tujuh huruf " tersebut ada dua pendapat yang
kuat. pertama adalah tujuh macam bahasa dari bahasa-bahasa arab mengenai satu
makna : Quraisy, Hudzail, Saqif, Hawazin, Kinanah, Tamim, dan Yaman.
Diumpamakan kalau dulu menggunakan ejaan yang lama bahasa Indonesia " Doeloe
" dengan ejaan yang telah disempurnakan menjadi " Dulu " lafadz berbeda dengan
bunyi yang sama. maka tulisan " Doeloe " dirubah menjadi " Dulu " tulisannya
berubah tapi bacaannya sama. Padahal Bahasa Indonesia adalah Bahasa Pemersatu
Bangsa.
Qira’at sebenarnya

telah muncul

sejak masa Nabi Muhammad saw.,

walaupun pada saat itu Qira’at bukan merupakan sebuah disiplin ilmu.43 riwayat
yang dapat mendukung asumsi ini, yaitu:
Imam Bukhari dalam kitab sahihnya mengutip hadis berikut:

42

(online)http://rausha-blog.blogspot.co.id/2013/08/mengenal-qiroah-sabah-dansejarahnya.html 21 oktober 2015
43
Rosihon Anwar, Ulumul Qur’an , op. cit., h. 146
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ِ َ َ ق،اب رضي اهلل عنه
ِ َّاْلَط
ُت ِه َش َام بْ َن َح ِكي ِم بْ ِن ِحَزٍام يَ ْقَرأ
ْ حديث ُع َمَر بْ ِن
ُ  ََس ْع:ال
ِ
ِ
ِ ُ  وَكا َن رس،ان علَى َغ ِْي ما أَقْ رؤها
ِ
ت أَ ْن
ُ  َوك ْد،ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أَقْ َرأَن َيها
ُ َ َ َ َ َ ْ َ َورة الْ ُف ْرق
َ ُس
ِ ِِ
ِ
ول اهللِ صلى اهلل عليه
َ ت بِِه َر ُس
َ صَر
ُ  ُُثَّ لَبَّْبتُهُ بِ ِرَدائه فَجْئ،ف
َ ْ ُُثَّ أ َْم َهلْتُهُ َح ََّّت ان،أ َْع َج َل َعلَْيه
ِ
ْ اقْ َرأ:ُال لَه
َ َ أ َْرِس ْلهُ ُُثَّ ق:ال ِِل
َ ت ه َذا يَ ْقَرأُ َعلَى َغ ِْْي َما أَقْ َرأْتَنِ َيها؛ فَ َق
ُ ت إِ يِّن ََس ْع
ُ  فَ ُق ْل،وسلم
 إِ َّن الْ ُق ْرآ َن أُنْ ِزَل َعلَى،ت
َ  فَ َق،ت
َ َت ُُثَّ ق
َ َ ق،َفَ َقَرأ
ْ َ ه َك َذا أُنْ ِزل:ال
ْ َ ه َك َذا أُنْ ِزل:ال
ُ ْ اقْ َرأْ فَ َقَرأ:ال ِِل
ِ سب ع ِة أ
ِ
َُح ُرف فَاقْ َرءُوا َما تَيَ َّسَر مْنه
ْ َ َْ

Artinya:

“Umar bin Al-khatthab r.a. berkata: Saya mendengar Hisyam bin Hakiem bin
Hizaam membaca surat al-furqon lain dengan yang saya baca. Sedang aku telah
diajari oleh Rasulullah saw., bacaan itu, hampir saya keburu menegurnya, tetapi
saya sabarkan hingga selesai lalu saya kalungkan serban di lehernya dan saya
bawa kepada Nabi saw., kemudian saya katakan kepada Nabi saw.,: Saya telah
mendengar orang ini membaca bacaan lain dari yang engkau ajarkan kepadaku.
Nabi saw., bersabda: Lepaskan, lalu Nabi saw., menyuruh Hisyam: Bacalah,
lalu dibaca oleh Hisyam sebagaimana yang saya dengar itu, tiba-tiba Nabi saw.,
bersabda: Begitulah diturunkan. Lalu Nabi saw., berkata kepadaku: Bacalah,
lalu ku baca. Nabi saw., berkata: Begitulah diturunkan, sesungguhnya al-Qur'an
ini diturunkan dengan tujuh huruf, maka bacalah mana yang ringan untukmu”.44
Terkait hal ini, Majelis Ulama Indonesia pernah mengeluarkan fatwa pada
tanggal 2 Maret 1983 yang berisi: Qira’at tujuh adalah sebagian dari ulumul Qur‟an
yang wajib dikembangkan dan dipertahankan eksistensinya; Pembacaan Qira’at tujuh
dilakukan pada tempat-tempat yang wajar oleh pembaca yang berijazah. Antara
Qira’at yang satu dengan yang lain, tidak ada yang lebih unggul dan tidak ada yang
lebih rendah, semua sejajar lantaran semuanya bermuara ke para sahabat hingga ke
Rasulullah saw. Hikmah Qira’at tujuh antara lain: Menunjukkan terpeliharanya al-

44

M. Fuad Abdul Baqi, Mutiara Hadits Sahih Bukhari Muslim, cet. IV;(Jakarta Timur,
Ummul Qura, 2013) h.377 (hadits ke-468)
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Qur‟an dari perubahan dan penyimpangan, Meringankan dan memudahkan umat
Islam untuk membaca al-Qur‟an, Bukti kemukjizatan al-Qur‟an dari segi kepadatan
makna (ijaz), Saling menjelaskan perkara yang global diantara Qira’at. Oleh karena
itu, salah satu kaidah penafsiran adalah dengan mengkaji ilmu Qira’at untuk
memperoleh makna dari suatu ayat. Perbedaan yang ada dalam Qira’at sama sekali
tidak merubah makna, hanya sebatas sinonim. Dalam istilah para ulama‟: al-ikhtilaf fi
al-Qira-at, ikhtilaf at-taraduf wa la at-tadladud. Misalnya perbedaan antara:
yakhda’un dengan yukhadi’un, maaliki dengan maliki, fatabayyanu dengan
fatatsabbatu dst.45
Ilmu Qira’at semakin banyak diminati untuk dipelajari oleh masyarakat
indonesia setelah pada tahun 2001 Menteri Agama Indonesia Prof. Dr. Said Aqil AlMunawwar membuat satu kebijakan yang baik dan strategis untuk memasyarakatkan
ilmu Qira’at dengan mengeluarkan SK yang mengikut sertakan cabang Qira’at
dalam MTQ dan STQ di Indonesia. Maka pada STQN 2002 di Mataram cabang ini
sudah mulai di lombakan dan terus berjalan sampai sekarang.
8. Hikmah Diturunkannya Al-Quran dengan Tujuh Huruf
Hikmah diturunkannya al-Qur‟an yaitu meringankan dan memudahkan
kepada umat Muhammad, karena bangsa Arab yang di turunkan al-Qur‟an oleh Allah
swt., lisan mereka berbeda-beda, dan dialek mereka juga berbeda-beda, maka jika
Allah swt., membebani mereka dengan dialek yang berbeda dan berpindah pada
lainnya pasti hal itu berat bagi mereka, dan tentu termasuk pembebanan hal yang tak
45

(online)https://evaluasikkpi.wordpress.com/sejarah-bacaan-7-imam-al-quran/, di akses 20desember-2015
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mampu di lakukan, dan hal itu bertentangan dengan toleransi islam dan
kemudahannya.46
9.

Metode dalam Bimbingan Qira’at Sab’ah
Mendidik di samping sebagai ilmu juga sebagai "suatu seni". Seni mendidik

atau mengajar dalam aturan adalah keahlian dalam menyampaikan pendidikan dan
pengajaran kepada peserta didik. Sesuai dengan kekhususan yang ada pada masingmasing bahan atau materi pembelajaran Qira’at Sab’ah, semuanya dengan tujuan
untuk mempermudah dalam belajar Qira’at Sab’ah. Bagi generasi kegenerasi serta
mengembangkan pembelajaran Qira’at Sab’ah dengan mudah.
Dengan demikian, metode pengajaran adalah suatu cara yang dipilih dan
dilakukan pembimbing ketika berinteraksi dengan anak didiknya dalam upaya
menyampaikan bahan pengajaran tertentu, agar bahan pengajaran tersebut mudah
dicerna sesuai dengan pembelajaran yang ditargetkan.
Pada dasarnya pembelajaran Qira’at Sab’ah sama dengan pembelajaran alQur‟an pada umumnya. Karena sesunggguhnya Qira’at Sab’ah itu juga merupakan
al-Qur‟an yang dibaca menurut lahjah yang berbeda-beda.
Metode pembelajaran Qira’at Sab’ah banyak mengadopsi metode-metode
pembelajaran al-Qur‟an. Namun tidak semua metode dalam pembelajaran al-Qur‟an
itu dapat diterapkan dalam pembelajaran Qira’at Sab’ah Metode-metode yang dapat

46

(online)

desember-2015

http://www.mohlimo.com/sejarah-dan-hikmah-qiroah-sabah/,

di

akses
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38

diterapkan dalam pembelajaran Qira’at Sab’ah contohnya metode jibril, metode
talaqqi/sorogan dan metode mudzakkaroh.
1.

Metode Jibril
Secara terminologi (istilah) metode jibril yang digunakan sebagai nama dari

metode pembelajaran al-Qur‟an adalah dilatarbelakangi perintah Allah swt., kepada
Nabi Muhammad saw., untuk mengikuti bacaan al-Qur‟an yang telah dibacakan oleh
malaikat jibril sebagai penyampai wahyu. Sebagaimana yang tersebut dalam (QS. AlQiyamah/75: 18).





 

Terjemahnya:
“Apabila kami telah selesai membacakannya. Maka ikutilah bacaannya itu.
(QS. Al-Qiyamah/75: 18)47

Berdasarkan ayat ini, maka intisari teknik dari metode jibril adalah talqintaqlid (menirukan), yaitu santri menirukan bacaan gurunya. Dengan demikian,
metode jibril bersifat teacher-centris, dimana posisi guru sebagai sumber belajar atau
pusat informasi dalam proses pembelajaran.48
Menurut KH. M. Basori Alwi, sebagai pencetus metode jibril, bahwa teknik
dasar metode jibril bermula dengan membaca satu ayat atau waqaf, lalu ditirukan
oleh seluruh orang yang mengaji. Guru membaca satu-dua kali lagi, yang masingmasing ditirukan oleh orang-orang yang mengaji. Kemudian guru membaca ayat atau

47
48

Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahan, op, cit., h. 577
HR. Taufiqurrochman, Metode Jibril, (Malang: IKAPIQ Malang, 2005), h. 11
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lanjutan ayat berikutnya dan ditirukan kembali oleh semua yang hadir. Begitulah
seterusnya, sehingga mereka dapat menirukan bacaan guru dengan pas.49
Adapun kelebihan-kelebihan dari metode jibril antara lain:
a) Metode jibril mempunyai landasan teoritis yang ilmiah berdasarkan wahyu dan
landasan sesuai dengan teori-teori metodologi pembelajaran. Dengan demikian
metode jibril selain menjadi salah satu khasanah ilmu pengetahuan juga bisa
menjadi objek penelitian bagi para peneliti dan para guru untuk dikembangkan.50
b) Metode jibril bersifat fleksibel, kondisional dan mudah diterapkan oleh guru
sesuai dengan potensi yang ada, setuasi dan kondisi pembelajaran.
c) Metode jibril, kendati pendekatan yang digunakan bersifat teacher-centris akan
tetapi dalam proses pembelajaranya metode jibril selalu menekankan sifat pro
aktif dari santri
d) Metode jibril dapat diterapkan untuk semua kalangan baik anak-anak, pemuda
maupun kalangan orang tua.
Sedangkan kekurangan atau kelemahan dari metode jibril adalah sebagai berikut:
a) Guru tidak memiliki syahadah (ijazah) dari PIQ yang menyatakan ia lulus dan
berhak untuk mengajarkan al-Qur‟an dengan metode jibril. Dengan demikian,
skill guru dalam hal Tartil dan Tajwid kurang memadai.51
b) Guru kurang memahami peserta didiknya terutama ilmu jiwa anak sehingga
proses pembelajaran berjalan kaku dan membosankan.

49

Ibid, h. 12
Choiruddin, Penerapan Metode Jibril dalam Pembelajaran al-Qur’an di Pesantren Ilmu alQur’an(PIQ) Singhosari Malang,Skripsi tidak diterbitkan, (Malang: UIN Maliki,2007), h.73
51
Ibid, h. 74
50
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c) Santri tidak diuji sebelum mengikuti pembelajaran Qira’at Sab’ah atau tidak ada
penyaringan yang ketat sehingga kemampuan para santri dalam satu kelas tidak
sama. Ada santri yang terlalu pandai dan ada santri yang lemah dalam
pembelajaran.
d) Jumlah santri dalam satu kelas terlalu banyak.
e) Santri tidak memiliki kemampuan yang kuat untuk belajar, karena kurangnya
dukungan dan perhatian orang tua.
f) Waktu belajar yang sangat singkat, sehingga kurang optimal.
2.

Metode Sorogan/Talaqqi
Sorogan artinya belajar individu dimana seorang santri berhadapan dengan

guru, terjadi saling mengenal antar keduanya. 52 Diperjelas lagi oleh Wahyu Utomo,
metode sorogan adalah sebuah Sistem belajar dimana para santri maju satu persatu
untuk membaca dan menguraikan isi kitab di hadapan seorang guru atau kyai.
Inti dari metode sorogan adalah berlangsungnya proses belajar-mengajar
secara face to face, antara guru dan murid.
Metode ini sudah dipakai pada zaman Rasulullah saw., dan para sahabat.
Setiap kali Rasulullah saw., menerima wahyu yang berupa ayat-ayat al-Qur‟an, beliau
membacanya di depan para sahabat, kemudian para sahabat menghafalkan ayat-ayat
tersebut sampai hafal di luar kepala. Metode yang digunakan Nabi Muhammad saw.,
mengajar para sahabat tersebut, dikenal dengan metode belajar kuttab. Di samping

52

Armai Arief, Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam, (Jakarta: Ciputat Press,
2002), h. 150-151.
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menyuruh menghafalkan, Nabi Muhammad saw., menyuruh kuttab (peneliti wahyu)
untuk menuliskan ayat-ayat yang baru diterimanya itu.53
Sebagaimana metode-metode lainnya, metode sorogan juga memiliki
kelebihan-kelebihan. Adapun kelebihan-kelebihan metode sorogan, antara lain:
a) Terjadi hubungan yang erat dan harmonis antar guru dengan murid.
b) Memungkinkan bagi seorang guru untuk mengawasi, menilai dan membimbing
secara maksimal kemampuan seorang murid.
c) Murid mendapatkan penjelasan yang pasti tanpa harus mereka-reka tentang
interpretasi suatu kitab karena berhadapan dengan guru secara langsung yang
memungkinkan terjadinya tanya jawab.
d) Guru dapat mengetahui secara pasti kualitas yang telah dicapai muridnya.
e) Santri yang IQ-nya tinggi akan cepat menyelesaikan pelajaran (kitab), sedang
yang IQ-nya rendah membutuhkan waktu yang cukup lama. Selain kelebihan,
metode sorogan juga memiliki kelemahan atau kekurangan, di antaranya adalah
sebagai berikut:
1. Tidak efisien karena hanya menghadapi beberapa murid (tidak lebih dari 5
orang), sehingga kalau menghadapi murid yang banyak metode ini kurang
begitu tepat.
2. Membuat murid cepat bosan karena ini menuntut kesabaran, kerajinan,
ketaatan dan disiplin pribadi.
3. Murid kadang hanya menangkap kesan verbalisme semata terutama mereka
yang tidak mengerti terjemahan dari bahasa tertentu
53

Amanah, Pengantar Ilmu al-Qur’an & Tafsir, (Semarang: As-Syifa,1991), h. 104.
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3.

Metode Mudzakkaroh
Metode Mudzakkaroh adalah metode yang digunakan dalam proses belajar

mengajar (PBM) dengan jalan mengadakan suatu pertemuan ilmiah yang secara
khusus membahas masalah-masalah agama saja. Metode mudzakkaroh ini pada
umumnya banyak digunakan oleh Lembaga-lembaga pendidikan yang disebut
pesantren, khusus pesantren tradisional.
Di antara tujuan penggunaan metode ini adalah untuk melatih santri agar lebih
terlatih

dalam

memecahkan

masalah-masalah

yang

berkembang

dengan

menggunakan kitab-kitab klasik yang ada. Di samping untuk menguji keterampilan
mereka mengutip sumber-sumber argumentasi dari kitab-kitab Islam klasik.
10. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Bimbingan Qira’at Sab’ah
a.

Faktor Pendukung
Bimbingan Qira’at Sab’ah merupakan suatu hal yang sangat penting dan

perlu dilakukan oleh seorang pembimbing agar ke depannya anaknya bisa menjadi
generasi yang saleh dan mampu dalam membaca al-Qur‟an. Dalam proses
bimbingan Qira’at Sab’ah tersebut maka yang menjadi objek terpenting adalah anak
remaja dimana anak-anak tersebut sedang dalam masa pertumbuhan menuju
kedewasaan.
Dalam proses bimbingan Qira’at Sab’ah tersebut banyak hal yang menjadi
faktor pendorong baik faktor itu berasal dari dalam diri anak tersebut maupun dari
luar lingkungannya. Faktor-faktor tersebut antara lain :

43

1) Orang tua
Orang tua adalah pembina pribadi yang utama dalam kehidupan anak.
Kepribadian orang tua, sikap dan cara hidup mereka merupakan unsur-unsur
pendidikan yang tidak langsung, yang dengan sendirinya akan masuk ke dalam
pribadi anak yang sedang tumbuh.54 Berdasarkan kalimat tersebut maka dapat di
katakan bahwa jika orang tua anak tersebut baik maka akan menghasilkan anak yang
baik pula, begitupun sebaliknya. Agar tetap aktif dalam mengikuti setiap kegiatan
yang dilaksanakan dalam rangka Bimbingan al-Qur‟an maka orang tua sangat
diperlukan memberikan dorongan dalam mengikuti kegiatan pembinaan tersebut.
2) Motivasi Anak
Motivasi berasal dari kata motivation yang berarti alasan daya batin dan
dorongan. Adapula yang mengartikan bahwa motivasi berasal dari latar belakang
atau sebab-sebab yang

mendorong

individu

melakukan

aktivitas

guna

pencapaian tujuan.
Berdasarkan hal tersebut, maka motivasi dapat dibagi berdasarkan sifatnya
yakni :
a)

Motivasi instrinsik
Motivasi instrinsik adalah motivasi yang timbul dari diri sendiri, tidak
dipengaruhi oleh sesuatu di luar dirinya. Jadi tingkah laku yang dilakukan
seseorang disebabkan oleh kemauan sendiri, bukan dorongan dari luar.

54

Zakiyah Daradjat, Ilmu Jiwa Agama, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 71
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b) Motivasi ekstrinsik
Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang timbulnya dalam diri seseorng
karena pengaruh dari rangsangan luar.55
3) Lingkungan Masyarakat
Masyarakat adalah pelaku atau faktor penting dalam pendidikan dan
merupakan lingkungan luas yang mempersentasika akidah, akhlak, serta nilai-nilai
dalam prinsip yang telah ditentukan karena manusia adalah makhluk sosial,
terpengaruh kepada orang lain dan mendapat pengaruh dari orang lain. 56
Tugas masyarakat juga terlihat dalam kebiasaan dan tradisi serta dalam
pemikiran berbagai peristiwa juga dalam kebudayaan secara umum serta dalam
pengarahan

spiritual

dan

sebagainya.

Lingkungan

masyarakat

yang

baik

kemungkinan besar akan menghasilkan anak yang baik pula. Pada dasarnya
masyarakat harus mendidik anak dengan cara yang baik dan benar.
b.

Faktor Penghambat
Dalam mencapai segala sesuatu pasti ada pendorong yang akan memudahkan

dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, akan tetapi menghadapi tantangan
tersebut juga pasti ada hal-hal yang menjadi penghambat dalam menyelesaikan dan
mengatasi hal tersebut. Begitupun dengan bimbingan Qira’at tidak akan lepas dari
hal-hal yang menghambat tercapainya tujuan dalam bimbingan qira’at tersebut. Oleh
karena itu ada beberapa hal yang dapat menjadi penghambat dalam proses bimbingan
Qira’at yakni :
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Max Darsono, Belajar dan Pembelajaran, (Semarang: IKIP Semarang Press,2000), h. 63
Muhammmad Zuhaili, Pentingnya Pendidikan Islam Sejak Dini, (Jakarta: A.H. Ba‟adillah
Press, 2002), h. 89.
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1) Tingkat Pendidikan
Masyarakat yang berpendidikan tinggi akan selalu memperhatikan pendidikan
anaknya. pendidikan bukan lagi kebutuhan sekunder tetapi sudah menjadi kebutuhan
yang harus dipenuhi dalam keluarga.
Tingkat pendidikan yang rendah yang dimiliki orang tua dapat berakibat pada
rendahnya keinginan orang tua untuk memikirkan pendidikan anaknya, mereka
menganggap bahwa pendidikan sebagai hal yang biasa.
2) Tingkat Sosial Ekonomi
Tingkat sosial ekonomi orang tua yang masih rendah dapat menjadi
penghambat bagi pendidikan karena orang tua lebih memikirkan biaya bagi
kebutuhan sehari-hari dibandingkan bagi pendidikan anak dikarenakan keterbatasan
penghasilan.
3) Tenaga Pengajar
Keberhasilan kegiatan belajar mengajar bimbingan Qira’at Sab’ah banyak
ditentukan oleh kuantitas dan kualitas guru mengajar. Maka bila bimbingan Qira’at
ingin sukses dan berhasil mencapai tujuannya, maka pengurus/pengelola harus
senantiasa mengusahakan agar jumlah guru mengajar memadai dengan jumlah santri
yaitu1 guru mengajar 5 santri. 57
Selain jumlah yang cukup, kualitas guru mengajar

juga perlu mendapat

perhatian, untuk itu sangat diperlukan adanya persyaratan sebagai calon pengajar.
Oleh karena itu, maka untuk menyeleksi calon guru ada beberapa hal yang dijadikan

57

As‟ad Human, Budiyanto,Pedoman Pengelolaan Pembinaan dan Pengembangan TPA-TPQ
Nasional, (Yogyakarta: Lptq Nasional, 1995), h. 19
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sebagai pertimbangan yakni :
a)

Kefasihan membaca al-Qur‟an.

b) Penguasaan ilmu Tajwid dan adab-adab membaca al-Qur‟an.
c)

Kepribadian dan kemampuan mengajar

d) Sifat kebapakan/keibuan.
e)

Usia, tempat tinggal, dan sebagainya.58

11. Penelitian Yang Relevan.
Ada beberapa penelitian yang hampir serupa dengan penelitian yang
dilakukan oleh peneliti yang menjadikan Strategi bimbingan Qira’at Sab’ah sebagai
subjek dalam melakukan penelitian. Diantara penelitian tersebut antara lain:
a)

Penelitian yang dilakukan oleh saudara Romdloni dengan judul penelitian
Implementasi Metode Pembelajaran Qira’at Sab’ah Di Pondok Pesantren
Tahfizhul Qur‟an (Pptq) Raudhatus Shalihin Wetan Pasar Besar Malang59
Dalam penelitian yang dilakukan oleh saudara Romdloni, ini lebih
mengarahkan penelitian tentang pembelajaran Qira’at Sab’ah. Dan dari hasil
penelitiannya didapatkan bahwa para Ustadz/pengasuh pptq melakukan upaya
dalam peningkatan kualitas baca tulis al-Qur‟an dan Qira’at Sab’ah.

b) Penelitian yang dilakukan oleh saudari Shifa Noviga dengan judul penelitian
Efektifitas Metode Pengajaran “Qira’at Sab’ah” Di Lembaga bimbingan Ilmu

58

Ibid, h. 22
Romdloni, implementasi metode pembelajaran qira’th sab’ah di pondok pesantren
tahfizhul qur’an (pptq) raudhatus shalihin wetan pasar besar malang, (Malang: Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010)
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al-Qur‟an Provinsi DKI Jakarta . 60
Dalam penelitian yang dilakukan oleh saudari Shifa Noviga, penelitian ini
lebih mengarahkan penelitiannya kepada

Efektifitas Metode Pengajaran Qira’at

Sab’ah. Dan dari hasil penelitiannya didapatkan bahwa pembelajaran Qira’at Sab’ah
berjalan sangat efektif terutama terhadap kemajuan dalam membaca al-Qur‟an.
Kemudian dari hasil penelitiannya, didapatkan bahwa Lembaga bimbingan
Ilmu al-Qur‟an tempat saudari Shifa Noviga melakukan penelitian, memiliki peran
yang sangat besar dalam memberikan pengajaran Qira’at Sab’ah tersebut.
Dari berbagai peneletian yang berkaitan dengan bimbingan Qira’at Sab’ah
yang telah dijabarkan diatas, kedua penelitian tersebut lebih memusatkan
penelitiannya terhadap pembelajaran dan pengajaran Qira’at Sab’ah. Perbedaannya
dengan penelitian yang peneliti akan lakukan adalah terletak pada arah penelitiannya
yang berbeda, dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah strategi
Bimbingan Qira’a Sab’ah dalam memberikan bimbingan al-Quran bagi para
santrinya.
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Shifa Noviga, Efektifitas Metode Pengajaran Qira’at sab’ah di LBIQ Provinsi DKI Jakarta,
(Jakarta:Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010).
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang
dilakukan untuk mengetahui secara objektif suatu aktifitas dengan tujuan menemukan
pengetahuan baru yang sebelumnya belum pernah diketahui61. Aktifitas yang peneliti
maksud di sini adalah mengamati kegiatan bimbingan Qira’at Sab’ah.
Dalam penelitian ini peneliti mencari data factual dan akurat secara sistematik
dari suatu aktifitas, kemudian dideskripsikan secara kualitatif, yaitu menggambarkan
objek penelitian dalam lingkungan hidupnya sesuai hasil pengamatan dan pengkajian,
dimana hasil yang akan dimunculkan bukan hanya dari modivikasi, tetapi dapat
menambah khazanah keilmuan. Oleh karena itu, penelitian ini hanya dilakukan
berdasarkan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata
tertulis dari orang-orang dan perilaku serta keadaan yang dapat diamati62
Jadi peneliti dalam penelitian ini menjadi partisipan yang aktif dengan
responden untuk dapat memahami lebih jauh dalam menginterpretasikan suatu makna
peristiwa interaksi63
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Sugiono, Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan RdanD, (Bandung Alfabeta,

2006). h. 4
62
63

Lexi J. Moleang, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Rosda Karya, 2000), h. 38
Husain Usmani, Metodologi Penelitian Social, (Bumi Aksara, 1995), h. 18
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B. Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian

ini

dilaksanakan

di

Desa

Watunggarandu

Kecamatan

Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe. Penempatan lokasi penelitian ini berdasarkan
pada pertimbangan bahwa Lembaga Pengajian Nurul Jihad yang ada dilokasi Desa
Watunggarandu memang layak untuk diteliti. Untuk mendapatkan data yang
dibutuhkan sehubungan dengan masalah penelitian. Penelitian ini dilakukan sejak
tanggal 13 Juni sampai dengan 15 Juli 2016.
C. Sumber Data
Arikunto mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sumber data dalam
penelitian adalah subyek dari mana data tersebut diperoleh.64
Adapun sumber data yang diambil oleh peneliti dalam penelitian ini adalah
sumber data utama yang berupa kata-kata dan tindakan serta sumber data tambahan
yang berupa dokumen-dokumen. Sebagaimana menurut Lofland bahwa sumber data
utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data
tambahan seperti dokumen dan lain-lain.65
1.

Sumber data utama (Primer)
Yang dimaksud data primer adalah sumber data yang diambil peneliti melalui

observasi dan wawancara. Sumber data tersebut meliputi:
a) Pembimbing Lembaga Pengajian Nurul Jihad Desa Watunggarandu
Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe.

64

Suharsimi Arikunto, Prosedur
PT.Rineka Cipta, 1998), h. 114.
65
Lexy J. Moleang, op. cit., h. 157.

Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta:
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b) Tokoh agama
c) Orang tua santri Lembaga Pengajian Nurul Jihad
d) Pengurus Lembaga Pengajian Nurul Jihad.
e) Santri Lembaga Pengajian Nurul Jihad.
2.

Sumber data tambahan (Sekunder)
Yang dimaksud data tambahan adalah data di luar kata-kata dan tindakan

yakni sumber tertulis. Bahwa dilihat dari segi tertulis dapat dibagi atas sumber buku
dan majalah ilmiah, sumber arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi. Sedangkan
sumber data tambahan atau sumber tertulis yang digunakan peneliti dalam penelitian
ini adalah terdiri atas dokumen-dokumen sebagai berikut:
a) Sejarah berdirinya Lembaga Pengajian Nurul Jihad Desa Watunggarandu
Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe.
b) Keadaan santri Lembaga Pengajian Nurul Jihad Desa Watunggarandu
Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe.
c) Sarana dan prasarana Lembaga Pengajian Nurul Jihad Desa Watunggarandu
Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe.
d) Prestasi Lembaga Pengajian Nurul Jihad Desa Watunggarandu Kecamatan
Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe.
e) Struktur organisasi Lembaga Pengajian Nurul Jihad Desa Watunggarandu
Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe.
f) Berdasarkan uraian tersebut, maka sumber data utama yang menjadi kunci
(Key Informan) dalam penelitian ini adalah pembimbing Lembaga Pengajian
Nurul Jihad Desa Watunggarandu Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten
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Konawe. Pembimbing tersebut yang memberikan pengarahan kepada
peneliti dalam pengambilan sumber data dan meberikan rekomendasi kepada
informan lainnya seperti para pembantu Lembaga Pengajian Nurul Jihad
Jihad Desa Watunggarandu Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten
Konawe. juga telah menberikan rekomendasi kepada informan lainnya
seperti kepada santri serta staf-staf lainnya. Sehingga semua data-data yang
diperlukan peneliti terkumpul sesuai dengan kebutuhan penelitian ini.
D. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam
rangka penelitian. Pada penelitian ini proses pengumpulan datanya akan
digunakan

beberapa

metode

yakni

metode

observasi,

mengemukakan

bahwa,

observasi

wawancara

dan

dokumentasi.
1.

Observasi
Sutrisno

Hadi

merupakan

suatu

proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses
biologis das psikhologis.66
Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi
langsung.

Observasi

langsung

adalah

pengamatan

dan

pencatatan

yang

dilakukan terhadap objek ditempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa,
sehingga observer berada bersama objek yang diselidiki. 67
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Prof. Dr. Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Cet. Ke
7;(Bandung: CV. Alfabeta, 2007), h. 145
67
Maman Rahman,Strategi dan Langkah-langkah Penelitian, (Semarang: IKIP Semarang
Press, 1992), h. 77
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Teknik observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengungkap
dan

memberikan

gambaran

tentang

bimbingan

yang

dilakukan

oleh

pembimbing terhadap anak didik, yaitu dengan mengamati secara langsung
pelaksanaan kegiatan Bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing dalam
Bimbingan Qira’at al-Qur‟an.
2.

Wawancara
Menururt

Sudarman

Danim

wawancara

adalah

sebuah

percakapan

antara dua orang atau lebih, yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti
kepada subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk dijawab. 68
Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi atau data berupa
ucapan, pikiran, gagasan, perasaan dan kesdaran sosial. Dengan wawancara
diharapkan

informasi

tentang

strategi

bimbingan

Qira’at

Sab’ah

dapat

terungkap dan terekam oleh peneliti secara cermat.
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan alat pengumpulan data
yang

berupa

pedoman

wawancara

yaitu

instrumen

yang

berbentuk

pertanyaan yang diajukan secara langsung kepada informan (Pembimbing,
Orang tua, Santri, Tokoh agama) yang berada ditempat penelitian.

68

Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif, (Bandung: Pustaka Setia,2002), h. 52
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3.

Dokumentasi
Dokumentasi

diartikan

sebagai

teknik

pengumpulan

data

melalui

peninggalan tertulis seperti arsip-arsip dan juga buku-buku tentang pendapat,
teori,

dalil

atau

hukum-hukum

dan

lain-lain

yang berhubungan

dengan

masalah penelitian.69
Metode dokumentasi digunakan dalam penelitian ini adalah untuk
mencari data-data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan gambaran
umum

Lembaga

Pengajian

Nurul

Jihad

desa

watunggarandu

kecamatan

lalonggasumeeto kabupaten konawe.
E. Teknik Analisis Data
Data yang diperoleh di lapangan berupa data kualitatif, dan metode
yang digunakan adalah metode analisa data dengan model analisis interaktif.
Dalam model analisis interaktif tersebut terdapat tiga komponen yaitu
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Ketiga
komponen dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Setelah
data terkumpul, maka tiga komponen tersebut berinteraksi. Jadi tiga jenis
kegiatan analisis dan pengumpulan data itu sendiri merupakan proses siklus
dan interaktif.70

69
70

Maman Rahman, Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian, op.cit, h. 96
Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, Cet I, (Bandung: Alfabeta, 2005), h. 56
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Tahap-tahap

yang

dilakukan

peneliti

dilapangan

dapat

diuraikan

sebagai berikut :
1.

Reduksi data (pemilihan data)
a) Data yang telah terkumpul dipilih dan dikelompokkan berdasarkan
kemiripan data.
b) Data itu kemudian diorganisasikan untuk mendapat simpulan

data

sebagai bahan penyajian data.
2.

Penyajian data.
Selanjutnya data disajikan dalam bentuk uraian-uraian naratif yang

disertai dengan bagan atau tabel yang memperjelas penyajian data.
3.

Penarikan kesimpulan / verifikasi
Setelah melalui dua tahap tersebut diatas, maka dilakukan penarikan

kesimpulan dan verifikasi, yaitu data yang telah disajikan tadi disimpulkan
dan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.
F. Pengecekan Keabsahan Data
Data sangat mendukung dalam menentukan hasil akhir dari suatu
penelitian, oleh karena itu diperlukan suatu teknik untuk pengecekan data
tersebut. Untuk mendapatkan validasi data yang tetap maka peneliti akan
menggunakan

teknik

trianggulasi

yaitu

teknik

pemeriksaan

data

yang
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memanfaatkan sesuatu diluar data itu untuk

keperluan pengecekan atau

sebagai pembanding terhadap data itu.
William

Wiersema

mengartikan

trianggulasi

dalam

pengujian

kredibilitas sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan beberapa
cara, dan berbagai waktu.71
Dalam pengecekan keabsahan data maka dilakukan triangulasi sebagai berikut :
1) Trianggulasi Tehnik yaitu menggunakan pengumpulan data yang berbeda-beda
untuk mendapatkan data dari sumber yang sama, dengan menggunakan tekhnik
observasi dan wawancara untuk data yang serempak72.
2) Trianggulasi Sumber, yaitu untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda
dengan tehnik yang sama73. Dari sumber yang satu dengan sumber yang lain
dilakukan dengan tekhnik observasi dan wawancara serta memperoleh
dokumentasi sehingga kredibilitas data akan lebih akurat.
3) Trianggulasi waktu, yaitu kadang mempengaruhi kredibilitas data yang
dikumpulkan dengan tehnik wawancara di pagi hari pada saat nara sumber masih
segar, belum banyak masalah, memberikan data yang lebih valid sehingga lebih
kredibel.
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Sugiono, metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R dan D, op. cit , h. 273
Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, op, cit, h.64
73
ibid, h 241
72
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BAB IV
PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN
A. Strategi Bimbingan Qira’at Sab’ah Pada Lembaga Pengajian Nurul Jihad
Strategi merupakan cara dalam melakukan suatu proses kegiatan yang
mana keberhasilan didasarkan atas apa yang dilakukan atau strategi yang
digunakan. Keberhasilan dalam bimbingan al-Qur’an atau bimbingan Qira’at
Sab’ah tidak semudah menulis di atas kertas. Hal itu dikarenakan bimbingan
al-Qur’an dan Qira’at Sab’ah memerlukan strategi yang khusus agar proses
bimbingan

dapat

dilakukan

dengan

baik.

Mengajarkan

al-Qur’an

kepada

anak-anak di zaman sekarang memerlukan kesabaran dan ketaatan agar
seorang anak menerima bimbingan dengan baik, anak-anak sejak dini harus
diberi bimbingan al-Qur’an agar anak tersebut menjadi jiwa yang Qur’ani
yang mampu mengatur dirinya sesuai dengan ajaran Islam seperti halnya
sebuat pepatah: “belajar sewaktu kecil ibarat mengukir di atas batu dan
belajar diwaktu tua seperti mengukir diatas air”.
Oleh

karena

itu

pemberian

bimbingan

al-Qur’an

sejak

anak-anak

dianggap sangat penting karena dapat memberikan dampak yang cukup besar
terhadap aktifitas dan kegiatan anak hingga ia dewasa. Terkait dengan
pemberian bimbingan al-Qur’an

terhadap anak, berdasarkan penelitian yang

dilakukan oleh peneliti di Lembaga Pengajian Nurul Jihad ditemukan bahwa
menjadikan anak memiliki jiwa yang Qur’ani merupakan salah satu tujuan
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