
 

 
 

BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Deskripsi Strategi  

Martinis Yamin, (2012) “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” (h. 64). 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005), “strategi adalah rencana cermat mengenai 

kegiatan untuk mencapai sasaran khusus” (h. 859). Secara umum strategi mempunyai 

pengertian suatu garis-garis haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang 

telah ditentukan. Dihubungkan dengan belajar mengajar, strategi bisa diartikan sebagai 

pola-pola umum kegiatan guru, anak didik dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar 

untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. (Djamara dan Zain, 2006, h. 5) 

Dari pengertian-pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa strategi adalah 

perencanaan panjang untuk mencapai sasaran khusus, dihubungkan dengan proses belajar 

mengajar untuk membentuk  pola-pola umum kegiatan guru dan anak didik dalam 

mewujudkan  kegiatan belajar mengajar yang dapat mencapai tujuan yang telah digariskan. 

Dalam suatu pendidikan dibutuhkan suatu perhitungan situasi dan kondisi dimana 

ditentukan dalam jangka waktu yang panjang. Dengan perhitungan tersebut maka proses 

pendidikan akan lebih terarah dan lebih matang. Oleh karena itu, pendidikan membutuhkan 
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strategi dalam proses sehingga pendidikan dapat berjalan dengan baik dengan melihat 

situasi dan kondisi yang ada (Arifin, 1996, h. 5).  

Sedangkan strategi dalam islam, pada awalnya terkait dengan ilmu siasat perang, 

sedang yang dimaksud di sini adalah akal/ tipu muslihat/ cara untuk mencapai suatu 

maksud atau tujuan. Strategi pembelajaran aktif banyak sekali, di antaranya dapat 

ditemukan dalam buku-buku strategi pembelajaran. Teknik pembelajaran secara lebih luas 

banyak sekali, yang paling awal adalah teknik hafalan, karena pada masa Nabi dan para 

sahabat diperlukan teknik hafalan yang kuat untuk menjaga Al-Quran transmisi hadis dari 

para sahabat yang hafal agar tidak hilang karena saat itu tradisi tulis belum merata. Seiring 

dengan teknik hafalan berkembang juga teknik dekte (imla’) untuk kepentingan penulisan 

Al-Quran dan Hadis untuk menjaga keduanya bagi yang pandai menulis. (Raqib, 2009, h. 

3) 

Abudin Nata (2009) menyatakan bahwa “belajar sendiri dapat diartikan sebagai upaya 

mendapatkan pengetahuan, keterampilan, pengalaman dan sikap yang dilakukan dengan 

mendayakan seluruh potensi fisiologis dan psikologi dengan bersumber pada berbagai 

informasi baik dari manusia, kepercayaan, alam semesta dan nilai-nilai kehidupan lainnya” 

(h. 205). Dengan belajar manusia dapat membekali dirinya baik rohani maupun jasmani dan 

dapat menolong orang lain dan memahami kehidupan dengan lebih baik. 

Junaidah (2015) dikutip dari Abudin Nata menyatakan bahwa dalam konteks strategi 

pembelajaran yang jauh ke depan dan berorientasi pada  kondisi  umum  pendidikan  Islam  

di  Indonesia,  Abudin  Nata  memandang bahwa pendidikan dewasa ini berada dalam 
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kondisi yang sangat memprihatinkan. Untuk itu, ia menawarkan bahwa tindakan yang perlu 

diambil ialah dengan memformat kurikulum pendidikan Islam dengan format yang lebih 

integralistik dan bersifat universal. Abudin Nata menjabarkan   aspek yang termasuk dalam 

dasar-dasar pokok pendidikan Islam, yaitu:  

1. Keutuhan (syumuliyah) Pendidikan  Islam  haruslah  bersifat  utuh,  artinya  

memperhatikan  segala aspek manusia: badan, jiwa, akal dan rohnya. 

Pendidikan dalam rangka pengembangan SDM, ditemukan Al-Qur’an, 

menghadapi peserta didiknya dengan seluruh totalitas unsur-unsurnya. Al-

Qur’an tidak memisahkan unsur jasmani dan rohani tetapi merangkaikan 

pembinaan jiwa dan pembinaan akal, sekaligus tidak mengabaikan 

jasmaninya. Karena itu, seringkali ditemukan uraian-uraiannya disajikan 

dengan argumentasi logika, disertai sentuhan-sentuhan kepada kalbu.  

2. Keterpaduan Kurikulum pendidikan Islam hendaknya bersifat terpadu antara 

komponen yang satu dengan yang lain (integralitas) dengan memperhatikan 

hal-hal sebagai berikut:  

a. Pendidikan Islam haruslah memberlakukan individu dengan 

memperhitungkan  ciri-ciri  kepribadiannya:  jasad,  jiwa,  akal,  dan   roh   

yang berkaitan secara organik, berbaur satu sama lain sehingga bila 

terjadi perubahan pada salah satu komponennya maka akan berlaku 

perubahan-perubahan pada komponen yang lain.  
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b. Pendidikan Islam harus bertolak dari keterpaduan di antara negara-

negara Islam. Ia mendidik individu-individu itu supaya memiliki 

semangat setia kawan dan kerja sama sambil mendasarkan aktivitasnya 

atas semangat dan ajaran Islam. Berbagai jenis dan tahap pendidikan itu 

dipandang terpadu antara berbagai komponen dan aspeknya.     

3. Kesinambungan/Keseimbangan Pendidikan Islam haruslah bersifat 

kesinambungan dan tidak terpisah-pisah dengan memperhatikan aspek-aspek 

berikut:  

a. Sistem pendidikan itu perlu memberi peluang belajar pada tiap tingkat 

umur, tingkat persekolahan dan setiap suasana. Dalam Islam tidak boleh 

ada halangan dari segi umur, pekerjaan, kedudukan, dan lain-lain. 

b. Sistem pendidikan Islam itu selalu memperbaharui diri atau dinamis dengan 

perubahan yang terjadi. Sayyidina Ali r.a. pernah memberikan nasehat: 

Ajarkan anak-anakmu ilmu lain dari yang kamu pelajari, sebab mereka 

diciptakan bagi zaman bukan zamanmu  

4. Keaslian Pendidikan Islam haruslah orisinil berdasarkan ajaran Islam seperti 

yang disimpulkan berikut ini:  

a. Pendidikan Islam harus mengambil komponen- komponen, tujuan-tujuan, 

materi dan metode dalam kurikulumnya dari peninggalan Islam sendiri 

sebelum ia menyempurnakannya dengan unsur-unsur dari peradaban lain.  

b. Haruslah memberi prioritas kepada pendidikan kerohanian yang diajarkan 

oleh  Islam.   
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c. Pendidikan  kerohanian  Islam   sejati  menghendaki  agar kita menguasai 

bahasa Arab, yaitu bahasa Al-Qur’an dan Sunnah. 

d. Keaslian ini menghendaki juga pengajaran sains dan seni modern dalam 

suasana perkembangan dimana yang menjadi pedoman adalah akidah 

Islam.  

5. Bersifat Ilmiah, pendidikan   Islam   haruslah   memandang   sains   dan   

teknologi   sebagai komponen terpenting dari peradaban modern, dan 

mempelajari sains dan teknologi itu merupakan suatu keniscayaan yang 

mendesak bagi dunia Islam jika tidak mau ketinggalan kereta api. Selanjutnya 

memberi perhatian khusus ke berbagai sains dan teknik modern dalam 

kurikulum dan berbagai aktivitas pendidikan, hanya ia harus sejalan dengan 

semangat Islam.  

6. Bersifat Praktikal Kurikulum,  pendidikan  Islam  tidak  hanya  bisa  bicara  

secara  teoritis  saja, namun ia harus bisa dipraktekkan. Karena ilmu tak akan 

berhasil jika tidak dipraktekkan atau realita. Pendidikan Islam hendaknya 

memperhitungkan bahwa kerja itu adalah komponen terpenting dalam 

kehidupan sehari-hari. Kerja itu dianggap ibadah. Jadi pendidikan Islam itu 

membentuk manusia yang beriman kepada ajaran Islam, melaksanakan dan 

membelanya, dan agar ia membentuk pekerja produktif dalam bidang 

ekonomi dan individu yang aktif di masyarakat.       

7. Kesetiakawanan di antara ajaran terpenting dalam Islam adalah kerja sama, 

persaudaraan dan kesatuan di kalangan umat muslimin. Jadi pendidikan Islam 
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harus dapat menumbuhkan dan mengukuhkan semangat setia kawan di 

kalangan individu dan kelompok.  

8. Keterbukaan Pendidikan haruslah membuka jiwa manusia terhadap alam jagat 

dan Penciptanya, terhadap kehidupan dan benda hidup, dan terhadap bangsa-

bangsa dan kebudayaan-kebudayaan yang lain. Islam tidak mengenal 

fanatisme, perbedaan kulit atau sosial, sebab di dalam Islam tidak ada 

rasialisme, tidak ada perbedaan antara manusia kecuali karena taqwa dan 

iman.   

2.2 Metode Pembelajaran 

2.2.1 Pengertian Metode Pembelajaran 

 Hamruni (2009) Metode adalah satu cara yang dipergunakan untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Penentuan metode yang akan digunakan oleh 

guru dalam proses pembelajaran akan sangat menentukan berhasil atau tidaknya 

pembelajaran yang berlangsung. Sedangkan menurut Basyruddin Usman (2002) istilah 

metodologi pengajaran sebenarnya sama dengan metodik, yakni suatu ilmu yang 

membicarakan bagaimana cara atau teknik menyajikan bahan pembelajaran terhadap siswa 

agar tercapai suatu tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Definisi lain juga 

diungkapkan Anissatul Mufarokah (2009) yang menyatakan bahwa metode mengajar 

adalah sebagai strategi pengajaran dalam proses belajar mengajar. 

2.2.2 Metode Pengajaran Al-Quran 

1. Pengertian Metode Pengajaran Al-Quran 
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Metode merupakan cara sistematis dan terfikir secara baik untuk mencapai 

tujuan, prinsip, dan praktek-prakter pengajaran (R.Suyoto Bakir, 2006). Metode menurut 

Sunhaji (2012) mengemukakan bahwa metode berasal dari bahasa Yunani yaitu methodus 

yang berasal dari kata “meta” dan “hodos” .  Kata meta berarti melalui sedangkan kata 

hodos berarti jalan, sedangkan metode berarti jalan yang harus dilalui, cara melakukan 

sesuatu atau prosedur. Sedangakan menurut Novan Ardi Wiyanidan Bernawi (2012), 

metode metode dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah thariqah yang berarti langkah-

langkah yang diambil seorang pendidik guna membantu peserta didik merealisasikan tujuan 

tertentu. Wina Sanjaya (2006) Metode adalah cara yang digunakan untuk 

mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang 

telah disusun tercapai secara optimal.  

Dari beberapa keterangan di atas dapat diperoleh suatu pengertian metode adalah 

cara mengajar yang telah disusun berdasarkan prinsip dan sistem tertentu. Mengenai 

metode pengajaran Al-Quran ini, Abdul Alim Ibrahim dalam bukunya yang bernama Al-

Muwajjah Al-fanniy (2004), telah menguraikan dengan jelas, yang dalam bahasa 

Indonesianya adalah sebagai berikut:  

   metode pengajaran Al-Quran untuk madrasah ibtida’iyah bagi murid-murid tahap 

awal tidak sama dengan metode pengajaran Al-Quran  murid-murid tahap kedua dan ketiga. 

Adapun keterangannya adalah sebagai berikut:  

a. Anak-anak dalam tahap pertama adalah masih dalam periode belajar membaca.  

Oleh karena itu mereka belum bias membaca Al-Quran dengan menggunakan 

mushaf, kitab, ataupun papan tulis. Disamping itu, pengajaran Al-Quran 
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dalam tahap ini baru belajar surah-surah yang pendek. Pengajaran Al-Quran 

ini dilaksanakan seakan-akan anak-anak itu melantunkan lagu-lagu dari langit. 

Maka para guru dalam melaksanakan pengajaran Al-Quran untuk tahap ini 

harus dengan langkah-langkah seperti dalam  mengajar menyanyi dengan 

anak-anak.    

b.  Untuk murid-murid tahap kedua dan ketiga yaitu kelas tiga, empat, lima, dan     

enam, maka metode pengajarannya berbeda-beda pada sebagiannya  

2. Macam-Macam Metode Pengajaran Al-Quran        

 a. Metode Qira’ati 

 Al-Quran merupakan mujizat terbesar yang diberikan Allah SWT 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. 

    (Indrawati, 2018) , metode Qira’ati  adalah cara cepat membaca Al-Quran yang 

lebih menekankan pada praktek baca 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:  
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a. Daktun (tidak boleh menuntun) dalam hal ini ustadz/ustadzah hanya menerapkan 

pokok pembelajaran, memberikan contoh yang benar, menyuruh santri membaca 

sesuai dengan contoh, menegur bacaan 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 wal 

aupun 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 ataupun 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, 

konsentrasi dan memiliki tanggung jawab terhadap dirinya tentang bacaan 

Al-Qurannya. Sedangkan ustadz/ustadzah sebagai pembimbing, motivator 

dan elevator 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.LCTB : Lancar Tepat Cepat dan Benar. Lancar artinya bacaanya 

tidak ada yang mengulang-ulang. Cepat artinya bacaanya tidak ada yang 
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putus-putus atau mengeja. Tepat artinya dapat membunyikan sesuai dengan 

bacaan dan dapat membedakan antara bacaan yang satu dengan yang 

lainnya. Benar artinya hukum-hukum bacaan tidak ada yang salah. 

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

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

sampai dengan PPL. Hal ini di maksudkan agar guru Qira’ati mengajar sesuai dengan 

kaidah ilmu tajwid dan bil lissanil ‘aroby. 

Adapun strategi pembelajaran agar proses dalam belajar mengajar sesuai dengan 

apa yang diharapkan maka harus menggunakan strategi mengajar, diantaranya: 

a. Straegi secara umum 

• Individual atau privat atau sorongan 

Santri bergiliran membaca satu persatu, satu atau dua halaman sesuai dengan 

kemampuannya. 

• Klasikal-individual 

Sebagian waktu digunakan guru untuk menerapkan pokok-pokok 

pembelajaran secara klasikal sekedar dua atau tiga halaman, dan sebagian 

lagi untuk individual atau sorongan. 

•   Klasikal-Baca Simak. Strategi ini digunakan untuk mengajarkan membaca dan 

menyimak bacaan Al-Quran orang lain. (Achrom, 1996, h. 11) 

b. Stategi secara khusus 
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 Agar kegiatan belajar mengajar Al-Quran dapat berjalan dengan baik sehingga 

tercapai keberhasilan yang maksimal maka perlu diperhatikan syarat-syarat sebagai berikut: 

1.) Guru harus menekan kelas dengan memberi pandangan menyeluruh 

terhadap semua santri sampai semuanya tenang, kemudian mengucapkan 

salam dan membaca doa iftitah. 

2.) Pelaksanaan pelajaran selama satu jam ditambah 15 untuk variasi (doa-doa 

harian, bacaan sholat, ikhtitam atau hafalan-hafalan lainnya). 

3.) Usahakan setiap anak mendapat kesempatan membaca satu persatu. 

4.) Wawasan dan kecakapan anak harus senantiasa dikembangkan dengan 

sarana dan prasarana yang ada. 

5.) Perhatian guru hendaknya menyeluruh, baik terhadap anak yang maju 

membaca maupun yang lainnya. 

6.) 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 tetap membujuknya 

dengan sedikit pujian. 

7.) Memotivasi 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. 

8.) Guru senantiasa menanti kritik yang sifatnya membangun demi meningkatkan 

mutu TKQ, jangan cepat merasa puas. 
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9.) Jaga mutu pendidikan dengan melatih anak semaksimal mungkin. 

10.) Idealnya untuk masing-masing kelas/jilid terdiri dari: 

Pra taman kanak-kanak  : 10 anak. 

Jilid I               : 15 anak. 

Jilid II Al-Quran   : 20 anak. 

Masing-masing dengan seorang guru. 

11.)  Agar lebih mudah dalam mengajar sebaiknya disediakan alat-alat peraga dan 

administrasi belajar mengajar di dalam kelas, antara lain: 

� Buku data siswa 

� Buku absensi siswa 

� Kartu/catatan prestasi siswa (dipegang siswa) 

� Catatan prestasi siswa (dipegang guru). 

(http://paiunsiqbereaksi,blogspot.com/2014/10/metode-qiroati.html) 

b. Metode Iqra 

Jamil (2015) menyatakan metode Iqra adalah metode yang mengandalkan 

sistem pengajaran privat (satu persatu secara individual), dan maksimal 6 orang santri 

untuk setiap ustadz/ustadzah. Dalam pelaksanaan sistem pengajaran melalui metode Iqra 

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

(h. 9). 
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 Metode Iqra adalah metode cepat dalam membaca dan menulis huruf Al-

Quran, melalui bacaan langsung sesuai barisan masing-masing tanpa harus dieja lagi, dan 

kalau pendek bacaannya (tanpa mad), maka harus dibaca pendek. Demikian pula bila 

bacaanya panjang, harus diperagakan dengan bacaan panjang, dan seterusnya. (Human, 

2014, h. 2) 

Mengajar metode Iqra pada jilid 1 dan 2 sebaiknya secara prorangan 

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 diajarkan cara waqaf, fawatih al suwar dan pendalaman jilid 

sebelumnya. Pada jilid enam diajarkan cara membaca izhar halqi dan membaca Al-Quran 

juz satu. (Zarkasi, 2015, h. 6) 

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 tahap-tahap pertama yaitu pengenalan huruf-huruf 

hijaiyyah serta peserta didik mengulanginya, peserta didik bisa mahir dan mengerti pada 

setiap huruf. 
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Metode Iqra memiliki kelebihan dan kekurangan dalam proses belajar huruf 

Al-Quran. Adapun kelebihan antara lain, yaitu: 

1.) Adanya buku (modul) yang mudah dibawa dan dilengkapi oleh beberapa 

pentunjukan 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. 

2.) Cara belajar peserta siswa (CBSA), siswa diberikan contoh huruf yang telah 

diberi contoh huruf yang harakat sebagai pengenalan di lembar awal dan 

setiap mulai belajar siswa dituntut untuk mengenal huruf hijaiyyah tersebut. 

Pada permulaan, siswa langsung membaca huruf-huruf sebagai kalimat. Jika 

terjadi kesalahan baca, guru memberikan kode agar kesalahan tersebut 

dibenarkan sendiri dengan cara mengulang bacaan. 

3.) 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. 

4.) Menggunakan sistem asistensi. Yaitu satri yang lebih tinggi tingkat       

pembelajarannya membimbing siswa yang berada di bawahnya. Meski    

demikian proses kelulusan tetap ditentukan oleh guru dengan melalui ujian. 
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5.) 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. 

6.) Penggunaan sistem pembelajaran yang variatif dengan cerita dan nyanyian 

religius sehingga siswa tidak merasa jenuh. 

7.) Menggunakan bahasa secara langsung sehingga lebih mudah diingat. Selain 

itu siswa tidak diperkenalkan huruf hijaiyyah terlebih dahulu dengan asumsi 

menyita banyak waktu, dan menyulitkan siswa. Oleh karena itu metode iqra 

bersifat praktis sehingga mudah dilakukan. 

8.) 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. 

9.) 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 desain untuk yang sudah dewasa atau orang tua. 

10.)  Bukunya mudah di dapat di toko-toko.  

Adapun kekurangan metode Iqra antara lain, yaitu: 

1.) Anak kurang tau huruf hijaiyyah karena tidak diperkenalkan  dari awal 

pembelajaran. 

2.) Anak kurang tahu istilah atau nama-nama bacaan dan ilmu tajwid. 
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3.) Tidak dianjurkan menggunakan irama murottal. (Silberman dan Bacon, 

2004, h. 4-5)  

c. Metode Al-Bana 

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

Al-Quran, yang dipelopori atau dikembangkan oleh ustad Ambya Abu Fatin dan Tim Al-

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

Quran. 

Langkah-langkah metode Al-Bana, sebagai berikut: 

1.)  Menghafal dan menguasai huruf hijaiyyah 

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) idgham, 4) shifru 

mustadir dan mistahi. Membedakan pengucapan lafadz Allah yang dibaca 

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: 
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Qalqalah ( bunyi pantulan), Ghunnah (dengung), c. Idgam (bunyi lebar),  

Ikfha (bunyi lebur), Iqbal (berubah bunyi), Mad, ayat-ayat Gharib (Tim 

Al-Bana, 2008, h. 60). 

 Mengenal 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: 

� Sukun warna hijau            = tanda baca qalqalah  

� Tasydid warna merah = tanda baca ghunnah 

� Tasydid warna kuning = tanda baca idgham tanpa ghunnah. 

 Dan seterusnya (Tim Al-Bana, 2008, h. 98).    

2.3 Deskripsi Guru Pendidikan Agama Islam 

 Guru adalah seorang yang berdiri di depan kelas untuk menyampaikan ilmu 

pengetahuan, ini berarti guru didefinisikan berdasarkan pelaksanaan tugas pokoknya, yaitu 

menyampaikan ilmu pengetahuan (mengajar), walaupun menurut persatuan guru-guru di 

Amerika serikat guru adalah semua petugas yang terlibat dalam tugas-tugas 

kependidikannya. (Nurudin, 2005, h. 9) 

 
Walaupun demikian, menyatakan bahwa definisi pertama jauh lebih dominan, sehingga 

dapat dikatakan guru adalah mereka yang selalu mengajar. Namun apakah berarti semua 

yang mengajar berarti guru? Karena ternyata proses pengajaran ini banyak juga dilakukan 

oleh masyarakat luas dengan berbagai alasan kepentingan. Karena secara sederhana 
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mengajar dapat didefinisikan sebagai proses penyampaian pengetahuan atau keterampilan 

kepada anak didik. (Mudyahrdjo, 2001, h. 206) 

Guru adalah individu yang mampu melaksanalan 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 

mengupayakan perkembangan seluruh potensi anak didik baik potensi efektif, kognitif 

maupun psikomotorik. (Hawi, 2014, h. 1)  

Adapun guru yang ideal menurut ayat 1-5 surah al-Alaq adalah; pertama, seorang guru 

mestilah memiliki ilmu dan wawasan yang luas. Sebab, bagaimana mungkin akan mencapai 

hasil yang maksimal dalam mendidik dan mengajar, jika kualitas dan sumber daya gurunya 

sangat minim dan terbatas. Itu sebabnya, Allah yang menyebutkan Dzat-Nya sebagai 

pengajar manusia yang mengajarkan apa yang tidak diketahui manusia. Seperti dalam surat 

al-Alaq ayat ayat 5 sebagai berikut: 

eَfْ]َن YََّLaَ ْۗYَLsَْt YَْS [cَ ا ِgْ  )٥( 

Terjemahan: “Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya” (Q. S 96:5) 

Oleh karena itu, idealnya seorang guru adalah orang yang dituntut untuk selalu mampu 

menciptakan sesuatu yang baru. Baik dalam hal materi pembelajaran maupun metode dan 

caranya. Sehingga, pengajaran tidak bersifat statis dan selalu menambah wawasannya, yang 

bisa saja dilakukan melalui berbagai cara, seperti pendidikan formal, pelatihan, banyak 

membaca, banyak mendengar, berdiskusi dan sebagainya. Begitupulah pesan Allah kepada 
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setiap manusia yang berada dalam dunia pendidikan, supaya mereka menjadi insan Rabani. 

Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Imran ayat 79 sebagai berikut: 

ةَ �pَt َّYُُْ�َل �LِSَّ]ِس f�ْlُُْ�ا aِ~َ]ًدا  َّ�ُ~ُّ�Sَوا Yَ�ْ�ُSَْوا �َ�ٰ�ِSْا ُ lَ [cَ Yُْ��ْlُ [�َِW bَ]َن Sِ~ََ�ٍ[ اَْن tُّْ��ِ�َ�ُ ّهللاٰ ّٖ�ِf[َّWُْ�ا َرf�ْlُ bْ�ِSَٰو ِ bْcِ �ِّْS ُدْوِن ّهللاٰ

�ٰ�َ� َوYُْ��ْlُ [�َِW �َْ�ُرZُْ�َن ۙ ِSُِّْ�ْ�َن اLsَُ�– ٧٩ 

Terjemahan: Tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah, serta 

hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, “Jadilah kamu 

penyembahku, bukan penyembah Allah,” tetapi (dia berkata), “Jadilah kamu 

pengabdi-pengabdi Allah, karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu 

mempelajarinya!”. (Q.S 3:79) 

Kedua, seseorang 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 Al-Alaq ayat 1 dan 3 sebagai 

berikut:  

 ۚKََLMَ ْيQَِّSا UَِّWَر YِZْ[ِW ْأ]َْ̂ eَfْ]َن KٍَLaَ bْcِۚ  ١ –اِ ِgْا KََLMَ– أْ  ٢]َْ̂  ٣ - َوَرUَُّW اlَْgَْ[ُمۙ  اِ

Terjemahan: Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah 

menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha 

pemurah. (Q.S 96: 1-3) 
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 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. 

Menurut Daradjat (2009), “Guru merupakan pemegang peranan utama dalam proses 

belajar mengajar. Proses belajar mengajar merupakan s uatu proses yang mengandung 

serangkaian perbuatan guru dan peserta didik atau dasar hubungan timbal balik yang 

berlangsung salam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu” (h.39). 

   Dalam Pemenag No 16 Tahun 2010 yang dimaksud guru Pendidikan Agama adalah  

pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, 

melatih, memberi teladan, menilai dan mengevaluasi peserta didik.  

 Sedangkan menurut Zakiah Daradjat (2009), pendidikan agama Islam adalah 

pendidikan dengan melalui ajaran agama Islam, pendidik membimbing dan mengasuh anak 

didik agar dapat memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam secara 

menyeluruh, serta menjadikan ajaran agama Islam sebagai pandangan hidup untuk 

mencapai keselamatan dan kesejahteraan di dunia maupun di akherat.     

 Pendapat yang lain mengatakan, bahwa pendidikan agama Islam dapat diartikan 

sebagai program yang terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, 

memahami, menghayati, hingga mengimani ajaran agama Islam serta diikuti tuntunan 

untuk menghormati penganut agama lain dalam hubungannya dengan kerukunan antar umat 

beragama hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa. (Muhammad Alim, 2006, h. 6)  
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 Wahab dkk (2011) memaknai guru Pendidikan Agama Islam adalah guru yang 

mengajar mata pelajaran Akidah Akhlak, Al-Quran dan Hadits, Fiqih atau Sejarah 

Kebudayaan Islam (SKI) di Madrasah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Agama R.I 

No.2/2008, bahwa mata pelajaran PAI di Madrasah terdiri atas empat mata pelajaran, yaitu: 

Al-Quran-Hadits, Akidah Akhlak, Fikih, dan Sejarah Kebudayaan Islam.   

Banyak sekali pengertian yang dikemukakan oleh para pakar pendidikan tentang 

pendidikan agama Islam, singkatnya pengertian guru PAI adalah pendidik  yang mengajar 

mata pelajaran Akidah Akhlak, Al-Quran dan Hadits,  Fiqih atau Sejarah Kebudayaan 

Islam (SKI) di sekolah/madrasah, tugasnya membentuk peserta didik menjadi manusia 

yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, membimbing, mendidik dan memberikan 

ilmu pengetahuan kepada peserta didik, ahli dalam materi dan cara mengajar materi itu, 

serta menjadi suri tauladan bagi anak didiknya.  

2.4 Deskripsi Peningkatan Kemampuan Membaca Al-Quran 

2.4.1 Kemampuan Membaca Al-Quran 

M. Quraish Shihab, (1992) “membaca adalah kunci dasar pembelajaran Al-Quran. 

Setiap muslim wajib hukumnya mempelajari dan memahami Al-Quran” (57). Dalam 

menunaikan kewajiban tersebut maka seseorang harus memiliki dua    kemampuan yaitu 

kemampuan membaca dan menulis lafadz Al-Quran sehingga hikmah-hikmah yang 

terkandung dalam Al-Quran dapat dipahami dan direalisasikan dalam kehidupan sehari-

hari. 
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Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Indonesia (2008) menyatakan bahwa kata 

kemampuan berasal dari kata dasar mampu yang mendapat awalan ke dan akhiran an yang 

berarti kesungguhan, kecakapan, kekuatan (h 623). Selanjutnya membaca dapat dipahami 

sebagai usaha mendapat sesuatu yang ingin diketahui, mempelajari sesuatu yang akan 

dilakukan, atau mendapat kesenangan atau pengalaman, atau melihat serta memahami isi 

dari apa yang tertulis (dengan melisankan atau hanya dihati)’’ (h. 72). 

   
Jadi Peningkatan kemampuan membaca Al-Quran adalah kesungguhan yang dimiliki 

oleh seseorang untuk dapat memahami isi dari apa yang tertulis di dalam Al-Quran.  

Ayat Al-Quran yang pertama disampaikan oleh malaikat jibril as, adalah 

memerintahkan kepada manusia untuk membaca. Membaca dapat diinterpretasikan dalam 

arti yang luas, baik membaca ayat-ayat qauliyah (firman Allah yang tertulis dalam Al-

Quran) maupun ayat-ayat kauniyah (keseluruhan makhluk dan fenomena alam semesta). 

Perintah membaca merupakan sesuatu yang paling berharga yang pernah dan dapat 

diberikan kepada umat manusia. Membaca dalam aneka maknanya adalah syarat pertama 

dan utama mengembangkan ilmu dan teknologi, serta syarat utama membangun peradaban. 

Semua peradaban yang berhasil bertahan lama  diawali dari bacaan. Sebagaimana  terdapat 

dalam Q.S. al-‘Alaq/96:1-5. 

 ِYZْ[ِWْأ]َْ̂ eَfْ]َن KٍَLaَ bْcِ خَ ) ١(QَِّS  KََLMَيْ  َرUِّWَ  اِ ِgْا KََS)ُم ) ٢]َlَْgْا UَُّWْأَوَر]َْ̂ eَfْ]َن YَْLsَْt YَْS [cَ ) ٤(اQَِّSْي YَِLَpSْ[ِW YََّLaَ  )٣(اِ ِgْا[�ََّLaَ

)٥(  
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Terjemahannya: Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan.Dia 

telah menciptakan manusia dari segumpal darah.Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha 

pemurah.Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada 

manusia apa yang tidak diketahuinya. (Q.S 96: 1-5) 

Surah al-‘Alaq merupakan wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. 

Kata Iqra’ atau perintah membaca adalah kata pertama dari wahyu tersebut. Kata ini 

sedemikian pentingnya sehingga diulangi dua kali dalam rangkaian wahyu pertama. Ulama 

berbeda pendapat mengenai tujuan pengulangan itu. Ada yang menyatakan bahwa perintah 

pertama ditujukan kepada pribadi Nabi Muhammad SAW, sedangkan yang kedua kepada 

umatnya. Pendapat kedua menyatakan bahwa perintah pertama untuk membaca dalam salat, 

sedangkan yang kedua membaca diluar salat. Pendapat ketiga menyatakan bahwa yang 

pertama perintah untuk belajar, sedangkan yang kedua adalah perintah mengajar orang lain. 

Pendapat keempat menyatakan bahwa perintah pertama adalah perintah agar Nabi 

Muhammad SAW membaca, sedangkan perintah kedua berfungsi mengukuhkan guna 

menanamkan rasa percaya diri kepada Nabi Muhammad SAW, tentang kemampuan beliau 

membaca, karena sebelumnya beliau tidak pernah membaca. 

Perintah pertama penekanannya adalah pengenalan kepada Allah SWT. Sebagai Tuhan 

pencipta atas segala sesuatunya, termasuk alam dan manusia. Sedangkan pada perintah 

yang kedua menekankan bahwa  sumber ilmu pengetahuan adalah Tuhan yang Maha tahu 

segalanya, sehingga implikasinya adalah suatu ilmu dipandang benar apabila dengan ilmu 

itu ia sudah sampai pada mengenal Tuhan (ma’rifatullah). (Room, 2006, h. 46)  
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Seorang pendidik terutama bagi guru yang mengampu mata pelajaran pendidikan 

agama Islam diharapkan memiliki keterampilan membaca Al-Quran yang lebih baik, 

sehingga dalam pembelajaran mampu memberikan keahlian membaca Al-Quran kepada 

peserta didik sehingga menggunakan strategi yang sesuai dengan kondisi peserta didik. 

Dengan demikian peserta didik diharapkan mudah dalam memahami materi pembelajaran 

yang diajarkan.Ilmu pengetahuan tidak dapat terekam, agama-agama akan sirna dan 

bangsa-bangsa belakangan tidak mungkin mengenal sejarah orang-orang terdahulu. (Khoiri, 

1999, h. 87-88). 

Belajar dan mengajarkan Al-Quran merupakan tugas yang mulia dan suci yang tidak 

dapat dipisahkan. Hasil dari sesuatu yang dipelajari itu sedapat mungkin terus diajarkan 

pula, dan demikian seterusnya. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. 

setelah beliau menerima wahyu, waktu itu juga langsung diajarkan kepada para sahabat. 

Para sahabat pun melakukan hal yang sama dan orang yang menerima pelajaran dari 

sahabat kemudian melanjutkannya kepada orang lain,demikian seterusnya secara sambung 

menyambung seperti rantai yang tidak putus-putusnya. 

 Kemampuan membaca Al-Quran merupakan materi terpenting dan sangat dasar dalam 

pembelajaran pendidikan agama Islam. Ketidaktahuan peserta didik pada kompetensi 

membaca Al-Quran akan mempengaruhi semangat mereka untuk mempelajari hal-hal yang 

merupakan penjabaran dari kandungan dari Al-Quran. Proses pencapaian kompetensi ini 

sungguh tidak semudah yang dibayangkan. Secara umum ada  dua faktor yang 

mempengaruhi, yaitu pengaruh internal dan pengaruh eksternal. Peserta didik yang 
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memiliki kecakapan dapat belajar membaca dan menulis Al-Quran dengan cepat, 

sedangkan peserta didik yang tidak memiliki kecakapan akan lambat dan membutuhkan 

bimbingan secara khusus yang kontinyu. 

Pendidik memegang peranan penting dalam menumbuhkan bakat dan kemampuan 

peserta didik terutama membaca Al-Quran. Pendidik menggunakan waktu yang teratur dan 

kontinyu agar mencapai hasil yang maksimal. Pada proses membaca Al-Quran tersebut 

mereka juga mendapatkan pemahaman tentang ilmu tajwid, membaca dengan makhraj, 

membaca dengan lagu/ tilawah, membaca dengan tartil. 

Pribadi-pribadi yang cemerlang akan lahir dari peserta didik yang mencintai Al-Quran 

karena mereka menerjemahkan isi kandungan ayat dalam aktifitas sehari-hari sepanjang 

hidup mereka. 

2.4.2 Faktor Penyebab Kesulitan Membaca Al-Quran 

Faktor penyebab kesulitan membaca Al-Quran dapat digolongkan menjadi 2 yaitu: 

1. Faktor internal, meliputi gangguan atau kekurang kemampuan psikofisik 

peserta didik, yakni: 

a. Yang bersifat kognitif (ranah cipta) antara lain seperti rendahnya 

kapasitas intelektual atau intelejensi peserta didik. 

b. Bersifat efektif (ranah rasa), antara lain seperti labilnya emosi dan sikap. 

c. Yang bersifat psikomotrik (ranah rasa), antara lain terganggunya alat-alat 

indera pengelihatan dan pendengaran. 
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2. Faktor eksternal, meliputi situasi dan kondisi lingkungan sekitar yang 

tidak mendukung aktivitas belajar. Faktor ini dapat dibagi 3 macam yaitu: 

a. Lingkungan keluarga, contohnya: ketidakharmonisan hubungan ayah 

dan ibu, dan rendahnya kehidupan ekonomi keluarga. 

b. Lingkungan perkampungan/masyarakat, contohnya wilayah 

perkampungan kumuh, dan teman sepermainan yang nakal 

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

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

rendah. (Syah, 1995, h. 173) 

 Dalam diri peserta didik memiliki intelegensi yang berbeda-beda, untuk menerima 

suatu pelajaran. Peserta didik 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 mendengar). Jika alat indera ini berfungi kurang 

baik, maka hal ini akan menjadikan hambatan dan kesulitan bagi peserta didik 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 pendidikan anaknya dalam belajar agama 

khususnya dalam membaca Al-Quran, tidak memperhatikan kemajuan belajar anaknya 
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dalam membaca Al-Quran, akan menyebabkan anak tersebut sulit untuk membaca Al-

Quran. 

2.4.3 Standar Bacaan Al-Quran yang Baik dan Benar 

Menurut Indrawati (2018) standar menentukan bacaan Al-Quran yang baik dan 

benar adalah: 

1. Benar dalam melafalkan huruf-huruf hijaiyah (makhrajul huruf) 

Mengenal huruf hijaiyah adalah langkah awal dalam membaca Al-Quran dengan 

baik, demikian juga dengan peserta didik. Oleh karena itu, bila belum mengenal 

dengan baik huruf-huruf aksara Al-Quran maka untuk melafalkannya akan terasa 

sulit. 

Ketika membaca Al-Quran setiap huruf harus dibunyikan sesuai makhrajnya. 

Kesalahan dalam pengucapan huruf dapat menimbulkan perbedaan maknanya atau 

kesalahan arti pada bacaan. Untuk membunyikan huruf-huruf hijaiyah yang baik 

dan benar, kita harus sering-sering melatih membiasakan lidah kita untuk 

pengucapan huruf-huruf itu dengan tepat menurut bunyinya yang khas, sehingga 

satu sama lain tidak tertukar. Pertukaran bunyi bukan saja dapat merusak bacaan, 

akan tetapi juga dapat merusak makna (arti) dari lafadz itu sendiri. 

2. Menguasai 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 makhrajnya. 
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Makharijul huruf adalah membaca huruf-huruf sesuai dengan tempat keluarnya 

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

Disamping itu harus pula diperhatikan hubungan setiap huruf dengan yang 

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

diperoleh hanya sekedar dipelajari namun harus melalui latihan, praktek dan 

menirukan orang yang baik bacaanya.   

3. Lancar dalam membaca    

Kelancaran berasal dari kata dasar lancar. Dalam kamus besar bahasa 

Indonesia (2002) berarti tidak tersangkut, tidak terputus, tidak tersendat, fasih, 

tidak tertunda-tunda. Kurangnya kemampuan peserta didik baik dalam melafalkan 

huruf hijaiyah (makhrajul Huruf) maupun kaidah ilmu tajwid dalam menyebabkan 

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

peserta didik dalam membaca Al-Quran baik disekolah maupun dirumah, sehingga 

peserta didik dalam membaca Al-Qurannya masih kurang benar. (23-25)    

2.5  Penelitian Relevan 

Kajian relevan digunakan untuk mencegah terjadinya kesamaan penelitian yang sudah 

ada dengan penelitian yang akan dilakukan dan sebagai bukti dengan adanya nilai 

orisionalitas dari penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan ada 

beberapa penelitian yang sama dan penelitian tersebut digunakan sebagai acuan 

perbandingan antara penelitian yang peneliti teliti dengan penelitian yang telah ada 

sebelumnya. 
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2.5.1 Skripsi yang ditulis oleh Indrawati mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan Agama Islam Negeri Kendari Tahun 2018, yang berjudul: 

“Strategi Guru Dalam Mengatasi Kesulitan Membaca Al-Qur’an pada 

Siswa MTS Negeri 1 Konawe Selatan”. 

2.5.2 Skripsi yang ditulis oleh Musdalipawati mahasiswa Fakultas Ushuluddin 

Adab dan Dakwah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Qaimuddin 

Kendari Tahun 2016, yang berjudul: “Strategi Bimbingan Qira’at Sab’ah 

pada Lembaga Pengajian Nurul Jihad di Desa Watunggarandu Kecamatan 

Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe”.  

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 diatas hanya memiliki keidentikan 

dengan penelitian yang penulis lakukan, yakni membahas tentang strategi guru dalam 

meningkatkan kemampuan bacaan Al-Quran peserta didik. 

Adapun aspek lain memiliki perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan, 

misalnya Indrawati meneliti strategi guru dalam mengatasi kesulitan membaca Al-Quran 

peserta didik, sementara penulis meneliti tentang strategi guru dalam meningkatkan bacaan 

Al-Quran peserta didik. 

Demikian pula Musdalipawati yang meneliti tentang pemakaian strategi bimbingan 

Qira’ah Sab’ah, sementara penulis meneliti strategi yang digunakan guru dalam 

meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran pada peserta didik. Aspek lain juga 
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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.  

  

 


