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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran secara harfiah berarti proses belajar, pembelajaran dapat 

dimaknai sebagai proses penambahan pengetahuan dan wawasan melalui 

rangkaian aktivitas yang dilakukan secara sadar oleh seseorang dan 

mengakibatkan perubahan dalam dirinya, sehingga terjadi perubahan yang 

sifatnya positif, dan pada tahap akhir akan didapat keterampilan, kecakapan 

dan pengetahuan baru.
1
 

Menurut Soejanto menyatakan bahwa belajar adalah segenap rangkaian 

aktivitas yang dilakukan dengan penambahan pengetahuan secara sadar oleh 

seseorang dan mengakibatkan perubahan dalam dirinya yang menyangkut 

banyak aspek, baik karena kematangan maupun karena latihan. Perubahan 

yang relatif lama tersebut disertai dengan berbagai usaha.
2
 

Islam juga mengajarkan tentang pentingnya belajar, bahkan Rasulullah 

SAW mewajibkan umatnya untuk terus belajar dan menuntut ilmu. Disamping 

kewajiaban belajar, umat Islam juga diwajibakan untuk mengamalkan atau 

mengajarkan ilmunya. Sebelum menjalankan ibadah, umat Islam wajib untuk 

belajar dahulu lewat seorang guru. Dan itupun berlaku untuk semua amalan 

ibadah dalam agama Islam, termasuk membaca al-Qur’an. 

Pendidikan Al-Qur’an adalah suatu pendidikan yang khusus yang tidak 

sama dengan metode pendidikan pada umumnya, karena materi yang diajarkan 

adalah Membaca Al-Qur’an dimana yang dimaksut membaca Al-Qur’an secara 

baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah yang diajarkan oleh Rasulullah 

SAW yang sampai pada kita secara mutawatir. TPQ merupakan suatu lembaga 

pendidikan khusus dalam arti materi dan pola pendidikannya. Materi khusus 
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tersebut dengan menitik beratkan pada pengajaran cara membaca dan menulis 

Al-Qur’an dengan baik, fasih dan tartil serta benar.
3
 

Banyak sekali metode cara membaca al-Qur’an yang berkembang 

sekarang ini yang kemudian disusul oleh berdirinya TPQ-TPQ baik di daerah 

perkotaan maupun pedesaan. Semua metode itu diciptakan pastinya untuk 

mempermudah dalam belajar dan mengajarkan cara membaca al-Qur’an yang 

baik dan benar. Disamping itu, metode-metode yang diciptakan juga 

menawarkan kecepatan dan kemudahan diterimanya oleh semua kalangan. 

Forum Ukhuwah Silaturrohim Pendidikan Al-qur’an (FUSPAQ) 

kabupaten Kendal, yang membawahi semua TPQ di kabupaten Kendal telah 

merekomendasikan metode Al Ma’arif untuk diajarkan di TPQ-TPQ se-

kabupaten Kendal. Rekomendasi tersebut, tentu bukan tanpa alasan. Disamping 

metode Al Ma’arif adalah buatan FUSPAQ Kendal, tentunya metode ini 

mempunyai kelebihan dan keutamaan, diantaranya : Metode Al Ma’arif adalah 

suatu metode dalam belajar mengajar Al-Qur’an yang langsung memasukan 

dan mempratekkan bacaan tartil sesuai dengan kaidah ilmu tajwidnya. 

Sehingga memudahkan anak-anak supaya lebih cepat belajar membaca huruf-

huruf Al-Qur’an dengan baik dan benar.
4
 

TPQ NU 02 Nuruth Tholibin yang bernaung di bawah FUSPAQ 

kabupaten Kendal sudah bertahun-tahun menggunakan metode Al Ma’arif, 

akan tetapi belum pernah dilakukan penelitian tentang implementasi metode Al 

Ma’arif ini. Untuk itu, penulis ingin mengetahui secara langsung tentang 

implementasi metode Al Ma’arif dalam pembelajaran membaca Al-Qur’an di 

TPQ NU 02 Nuruth Tholibin Desa Mororejo, kecamatan Kaliwungu 

Kabupaten Kendal melalui sebuah skripsi, sehingga bisa diketahui tentang 

kemudahan dan kesulitan penerapan metode ini, supaya ada perbaikan dan 

penyempurnaan dalam rangka menciptakan pendidik dan pelajar al-Qur’an 

yang sesuai dengan harapan kita semua. 
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B. Alasan Pemilihan Judul 

Sebagai salah satu pengajar di TPQ NU 02 Nuruth Tholibin, penulis 

sangat ingin mengetahui tentang metode yang selama ini penulis ajarkan. 

Sehingga kesempatan pembuatan skripsi ini penulis akan gunakan untuk 

meneliti tentang  metode Al Ma’arif tersebut. Penulis melihat masih banyak 

hal-hal yang harus diperbaiki dan dikembangkan dari sistem pembelajaran 

menggunakan metode Al Ma’arif ini. Baik dari sisi guru, murid, pelaksnaan 

pembelajaran, atau bahkan dari metode itu sendiri. 

 

C. Telaah Pustaka 

Untuk menghindari terjadinya pengulangan hasil penelitian yang 

dilakukan seseorang dalam bentuk karya ilmiah yang membahas persoalan 

yang sama, maka sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian yang memiliki 

spesifikasi pembahasan yang berbeda perlu menampilkan beberapa hasil 

penilitian di bawah ini. 

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Tutik Imfani, mahasiswa jurusan PAI 

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Walisongo Semarang Angkatan 

2009, dengan judul “Implementasi Pembelajaran Al-Qur’an Dengan Metode 

yanbu’a di R.A Masyithoh Yayasan Sunan Prawoto Desa Prawoto Kecamatan 

Sukolilo Kabupaten Pati Tahun Pelajaran 2010/2011”. Skripsi ini membahas 

tentang pelaksanaan metode yanbu’a dalam pembelajaran membaca Al-Qur’an 

di R.A Masyithoh dilakukan dua sistem yaitu pembelajaran klasikal dan 

individual pembelajaran untuk R.A Masyithoh jilid 1-2 sedangkan 3-6 di M.I 

dan kurikulum pembelajaran disesuaikan masing-masing jilid yang telah 

ditentukan LMY (Lajnah Muroqabah Yanbu’a). Metode yang digunakan antara 

lain: Metode Sorogan, Klasikal-Individual, Klasikal Baca Simak (Tadarus), 

Talkin (Metode Memahamkan lisan). Evaluasi yang digunakan dalam proses 

pembelajaran berupa tes harian dan tes kenaikan jilid ditetapkan kepala sekolah 

bekerja sama dengan guru. Penulis menjadikan skripsi ini sebagai referensi 

dengan alasan adanya unsur kesamaan dan perbedaan dengan skripsi penulis 
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yang berjudul “Implementasi Metode Al-Ma’arif dalam Pembelajaran 

Membaca Al-Qur’an di TPQ Nu 02 Desa Mororejo Kaliwungu Kabupaten 

Kendal”. Persamaannya yaitu sama-sama mengimplementasikan pembelajaran 

membaca Al-Qur’an. Dan perbedaannya yaitu terletak pada metode yang 

dilakukan.
5
 

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Latifahtun Aenuni’mah, yang berjudul 

“Model Pembelajaran Al-Qur’an dengan Medote Qiro’ati di TPQ Raudhotul 

Mujawwidin Semarang” Skripsi tersebut telah menjelaskan model 

pembelajaran Al-Qur’an dengan metode Qiro’ati. Penulis menjadikan skripsi 

ini sebagai referensi dengan alasan adanya unsur kesamaan dan perbedaan 

dengan skripsi penulis yang berjudul “Implementasi Metode Al-Ma’arif dalam 

Pembelajaran Membaca Al-Qur’an di TPQ Nu 02 Desa Mororejo Kaliwungu 

Kabupaten Kendal”. Persamaannya yaitu sama-sama membahas model 

pembelajaran Al-Qur’an dengan metode Qiro’ati. Dan perbedaannya yaitu 

skripsi penulis lebih spesifik pembahasannya untuk mengetahui implementasi 

metode Al-Ma’arif dalam pembelajaran membaca Al-Qur’an.
6
 

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Karyono Supriyono, yang berjudul 

“Efektifitas Metode Qiro’ati dalam Keberhasilan Belajar membaca Al-Qur’an 

di TPQ Raudlatul Falah Kaliwungu Kendal”. Skripsi ini telah membahas 

bahwa metode Qiro’ati sangat efektif dalam keberhasilan membaca Al-Qur’an. 

Adapun penulis menjadikan skripsi ini sebagai referensi dengan alasan adanya 

unsur kesamaan dan perbedaan dengan skripsi penulis yang berjudul 

“Implementasi Metode Al-Ma’arif dalam Pembelajaran Membaca Al-Qur’an 

di TPQ Nu 02 Desa Mororejo Kaliwungu Kabupaten Kendal”. Persamaan 
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pada skripsi ini sama-sama mengkaji keberhasilan membaca Al-Qur’an. 

Berbedaannya pada skripsi ini dengan skripsi penulis terletak pada objek yang 

diteliti.
7
 

   

D. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana implementasi metode Al-Ma’arif dalam pembelajaran 

membaca Al-Qur’an di TPQ NU 02 Nuruth Tholibin ? 

2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat implementasi metode Al-

Ma’arif dalam pembelajaran membaca Al-Qur’an ? 

 

E. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalah pahaman tentang arti dari judul di atas, 

maka penulis perlu jelaskan istilah-istilah pokok yang terkandung dalam judul 

tersebut. 

1. Implementasi 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi adalah 

pelaksanaan,  penerapan, (yakni pertemuan kedua arti tersebut bermaksud 

mencari bentuk).
8
 Sedangkan menurut kusnandar dalam tulisannya 

mengartikan implementasi adalah sebagai suatu proses penerapan ide, 

konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga 

memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan 

maupun nilai, dan sikap.
9
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2. Metode Al-Ma’arif 

Metode Al Ma’arif adalah suatu metode dalam belajar mengajar 

Al-Qur’an yang langsung memasukan dan mempratekkan bacaan tartil 

sesuai dengan kaidah ilmu tajwidnya. Sehingga memudahkan anak-anak 

supaya lebih cepat belajar membaca huruf-huruf Al-Qur’an dengan baik 

dan benar.
10

 

3. Pembelajaran  

Pembelajaran Adalah suatu usaha untuk membuat peserta didik 

belajar atau suatu kegiatan untuk membelajarkan peserta didik, guru 

sebagai fasilitator harus berupaya menciptakan kondisi agar terjadi 

kegiatan belajar dan melakukan usaha-usaha yang terencana dalam 

memanipulasi sumber-sumber belajar agar terjadi proses belajar dalam diri 

pesrta didik.
11

  

4. Membaca Al-Qur’an 

Membaca Al-Qur’an memiliki nilai yang sangat sakral dalam 

beribadah agar mendapat ridha dari Allah SWT yang dituju dalam ibadah 

tersebut, membaca Al-Qu’an tidak sama seperti membaca koran atau 

buku-buku lain yang merupakan kalam atau perkataan manusia biasa. 

Membaca Al-Qur’an adalah membaca firman-firman Tuhan dan 

berkomunikasi dengan Tuhan, maka seseorang yang membaca Al-Qur’an 

seolah-olah berdialog dengan Tuhan.
12

 

5. Pendidikan TPQ 

Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA/TPQ) adalah unit pendidikan non-

formal jenis keagamaan berbasis komunitas muslim yang menjadikan Al-

Qur’an sebagai materi utamanya, dan diselenggarakan dalam suasana yang 
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indah, bersih, rapi, nyaman dan menyenangkan sebagai cerminan nilai 

simbolis dan filosofis dari kata taman yang dipergunakan.
13

 

 

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka 

penelitian ini bertujuan untuk : 

1. untuk mengetahui implementasi metode Al-Ma’arif di TPQ NU 02 Nuruth 

Tholibin Desa Mororejo Kaliwungu Kendal. 

2. Untuk mengatasi faktor-faktor apa saja yang pendukung dan penghambat 

dalam implementasi metode Al-Ma’arif di TPQ NU 02 Nuruth Tholibin 

Desa Mororejo Kaliwungu Kendal  

Setelah melakukan penelitian, diharapkan hasil skripsi ini dapat 

memberikan masukan yang positif terhadap perkembangan TPQ NU 02 Nuruth 

Tholibin dan menjadi acuan bagi TPQ tersebut dalam memberikan 

pembelajaran kepada anak didiknya secara lebih luas 

 

G. Metode Penelitian 

A. Jenis dan Pendekatan Penilitian 

Sesuai dengan obyek kajian skripsi ini, maka penelitian ini adalah 

penelitian lapangan  atau  field research, yakni penelitian yang dilakukan 

di tempat terjadinya gejala-gejala yang diselidiki. Dalam hal ini penelitian 

difokuskan pada Implementasi Metode Al-Ma’arif Dalam Pembelajaran 

Membaca Al-Qur’an di TPQ NU 02 Desa Mororejo Kaliwungu Kendal. 

B. Subyek Penelitian  

Subyek penelitian adalah kepala Madrasah/sekolah, guru kelas/wali 

kelas, siswa atau santri dilengkapi orang tua siswa atau santri TPQ NU 02 

Desa Mororejo Kaliwungu Kendal. Teknik penarikan sampel sumber data 

yang ada menggunakan “purposive sampling” yaitu bentuk teknik 
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penggambilan sampel data yang digunakan dengan pertimbangan 

tertentu.
14

 

C. Sumber Data 

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek  

dari mana data dapat diperoleh. 

a. Sumber data primer  

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan 

data kepada pengumpul data/obsever atau peneliti. Dan selanjutnya 

data-data yang terkumpul dari sumber ini disebut dengan data primer. 

Adapun yang dimaksud adalah kepala madrasah/sekolah, guru 

kelas/wali kelas data yang didapat melalui  TPQ NU 02 Nuruth 

Tholibin. 

b. Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder  merupakan sumber yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data. Misalnya lewat orang lain 

atau lewat dokumen atau sumber-sumber resmi lainnya.
15

 

D. Metode Pengumpulan Data  

a. Metode Observasi 

Sutisno Hadi mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu 

proses yang komplek karena merupakan suatu proses yang kompleks 

karena suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan 

psikologis.
16

 Dengan menggunakan metode observasi ini peneliti 

dimungkinkan dapat melakukan pencatatan dan pengamatan secara 

sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti tanpa mengajukan 

pertanyaan. Metode observasi dilakukan untuk memperoleh data 

tentang Metode Al-Ma’arif dalam Pembelajaran Membaca Al-Qur’an 

di TPQ NU 02 Desa Mororejo Kaliwungu Kendal. 
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b. Metode Wawancara 

Metode wawancara termasuk salah satu teknik pengumpulan data 

dalam penelitian, teknik ini pratis digunakan apabila peneliti ingin 

melakukan studi pendahuluan untuk meemukan aspek-aspek atau 

permasalahan yang akan diteliti.
17

 Metode wawancara dalam 

penelitian ini peneliti dilakukan pada guru kelas/wali kelas dan para 

siswa/santri mengenai pelaksanaan pembelajaran membaca Al-Qur’an 

yang menggunakan metode Al-Ma’arif khususnya di TPQ NU 02 

Nuruth Tholibin Desa Mororejo Kaliwungu Kendal. 

c. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah salah satu metode yang digunakan untuk 

mencari data-data otentik yang bersifat dokumentasi, baik data itu 

berupa catatan harian, memori atau catatan penting lainnya. Adapun 

yang dimaksud dengan dokumen di sini adalah data atau dokumen 

yang tertulis.
18

 Metode ini digunakan peneliti untuk menghimpun 

data-data TPQ NU 02 Nuruth tholibin, meliputi data mengenai letak 

geografis, keadaan gedung, sejarah TPQ NU 02 Nuruth Tholibin, data 

sarana dan prasarana, serta data-data lain yang mendukung dalam 

penelitian. 

d. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan bogdan dan 

biklen. 

Bogdan dan biklen mengatakan bahwa: “yang dimaksudkan 

dengan analisis data adalah teknik-teknik yang dapat anda gunakan 

untuk  memberi arti kepada beratus-ratus atau bahkan beribu-ribu 

lembar pernyataan dan perilaku dalam catatan anda. Lebih tepatnya, 
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analisis data adalah proses yang memerlukan usaha secara formal 

untuk mengidentifikasi tema-tema dan menyusun hipotesa-hipotesa 

(gagasan-gagasan) yang ditampilkan oleh data serta untuk 

menunjukan bahwa tema dan hipotesa tersebut didukung oleh data.
19

 

Belum ada prosedur baku atau aturan yang menjadi pegangan 

dalam menganalisis data kualitatif, namun ada beberapa prosedur 

yang lazim digunakan, yakni: 

1) Reduksi Data 

Data-data kualitatif yang dikumpulkan oleh peneliti sebagai hasil 

observasi, wawancara, atau studi dokumen dari berbagai responden 

pasti ada yang bersifat subtansial dan juga ada yang bersifat hanya 

melengkapi. Data-data yang bersifat hanya melengkapi ini bisa saja 

ada pada data primer yang diperoleh dari responden atau sumber 

data primer dan juga bisa ada pada data sekunder. Untuk 

mempertajam hasil penelitian maka data yang tidak subtansial atau 

data pelengkap yang menyimpang jauh dari hal yang diteliti  dapat 

dieliminasi (direduksi) sampai batas maksimal. Dan sebaliknya 

apabila kualitas proses reduksinya rendah maka reduksinya 

mencapai minimum. Ini berarti kemungkinan besar akan terdapat 

banyak data yang tidak subtansial yang bisa muncul sebagai faktor 

penghalang (barier) dalam proses penarikan makna. 

2) Penyajian Data 

Penyajian data dalam penelitian kualitatif merupakan salah satu 

kegiatan penting karena termasuk dalam bagian analisis data. 

Tujuan kegiatan penyajian data ini adalah agar siapa saja bisa lebih 

mudah memahami data tersebut dan dengan demikian dapat 

memberikan makna yang penuh arti. Peneliti hendaknya bisa mulai 

melakukan penyajian data manakala data-data yang terkumpul 

memiliki keterkaitan berupa benang merah. Pada kegiatan 
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penyajian data ini, peneliti mengkristalkan atau mensinergikan 

semua data yang terkumpul kedalam kesamaan persepsi setelah 

mendapatkan gambaran jenuh (grounded). 

3) Mengambil Kesimpulan atau menarik Makna 

Peneliti akan merasakan bahwa menarik makna atau membuat 

kesimpulan merupakan tahapan paling sulit dalam penelitian 

kualitatif karena peneliti harus benar-benar menjaga objektivitas 

penyimpulannya selain itu, peneliti/penulis riset harus 

mereduksisubjektivitas secara maksimal pada proses triangulasi 

dan pada saat diadakannya cross check data-data. Walaupun 

peneliti sudah membuat kesimpulan pada setiap pengumpulan data 

dilapangan saat observasi dan wawancara, namun penulis riset 

harus membuat kajian kembali hasil temuan itu untuk menjaga 

validitasnya . 

Langkah-langkah penarikan makna dari display data yang harus 

dilalui oleh peneliti atau penulis riset adalah : 

(1) Membandingkan dan memeriksa ulang keterkaitan atau 

relevansi antara tema kegiatan penelitian dengan fokus 

penelitian. 

(2) Membuat generelisasi yang menyeluruh secara induktif 

(3) Menuliskannya menjadi laporan hasil penelitian.
20

 

 

H. Sistematika Keabsahan Data Skripsi 

Dalam penulisan skripsi selalu dituntut mengurutkan seluruh bagian-

bagian yang telah ditulis, supaya tidak ada kesalahan dalam membaca atau 

salah tafsiran. Untuk itu penulis membagi penulisan skripsi menjadi tiga 

bagian, di antaranya bagian-bagian tersebut yaitu sebagai berikut :  
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1. Bagian awal 

Dalam bagian ini terdiri dari halaman judul, halaman nota 

pembimbing, halaman pengesahan, halaman deklarasi, halaman 

abstrak, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata 

pengantar, halaman pedoman transliterasi, halaman daftar isi, dan 

halaman daftar tabel. 

2. Bagian isi, meliputi: 

Bab satu pendahuluan. Dalam bab ini dikemukakan mengenai 

latar belakang masalah, alasan pemilihan judul, telaah pustaka, 

penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, metode penelitian, sistematika penyusunan skripsi. 

Bab kedua merupakan landasan teori yang memuat tentang 

implementasi metode Al Ma’arif di TPQ NU 02 Nuruth Tholibin. Pada 

bab ini dipaparkan tentang penerapan atau pelaksanaan dalam 

menggunakan metode ini. 

Bab ketiga memuat tentang laporan hasil penelitian yang yang 

berupa kondisi umum TPQ NU 02 Nuruth Tholibin seperti letak 

geografis, keadaan gedung, sejarah singkat, sarana dan prasarana serta 

data-data lain yang mendukung. 

Bab keempat memuat analisis hasil penelitian tentang 

implementasi metode Al-Ma’arif dalam pembelajaran membaca Al-

Qur’an di TPQ NU 02 Nurut Tholibin Mororejo Kaliwungu Kendal, 

serta mengidentifikasi apa saja yang menjadi kesulitan-kesulitan yang 

dihadapi guru dalam implementasi metode Al-Ma’arif, kemudian 

bagaimana guru mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut. 
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Bab kelima penutup. Dalam ini terdiri dari kesimpulan, saran 

dan kata penutup. 

3. Bagian akhir 

Pada bagian akhir ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-

lampiran, dan daftar riwayat hidup penulis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


